
Mooi dat zending bij God begint: Hij roept mensen om Zijn Naam en daden 

bekend te maken. Maar dat is niet het enige: zending eindigt ook in een 

lofprijzing voor Hem, voor de zeer grote dingen die Hij doet. 

 

Ook via deze zendingsnieuwsbrief mogen we daaraan bijdragen. U leeft mee met 

mensen die door God geroepen zijn om in woorden en met daden het Evangelie 

te delen: in ons eigen dorp maar ook ver weg in Centraal-Azië, Colombia, Kenia 

en Indonesië. En we mogen ons met elkaar verwonderen over de grote dingen die 

Hij doet. Laat u hierdoor bemoedigen en inspireren; tot Zijn eer! 

 

 

Familie Vogelaar  
 

Draagvlak creëren 

In augustus 2019 kwamen de predikanten van de GPIL bij elkaar. 

Laurens-Jan hield een inleiding over de roeping en het geestelijke leven van een 

predikant. Ook werd er gesproken over de mogelijkheid van interactie en 

participatie tijdens de momenten van vorming en toerusting. In november kwam 

de 5-jaarlijkse synode bij elkaar. Daar zijn o.a. de plannen rond vorming en 

toerusting besproken en deze zijn positief ontvangen. Om dankbaar voor te zijn. 

 

Relaties opbouwen 

Lourina mocht in september een lezing 

geven over het onderwijssysteem in 

Nederland op één van de (islam) 

universiteiten in Palopo. Een hele 

uitdaging maar ook een mooie kans om 

contacten te leggen. Ook hielp ze een 

moslim buurman met het uitdelen van rijst 

onder de minder bedeelden. Een mooie 

kans om relaties op te bouwen. 

 

Kerst in Indonesië 

Omdat het gezin in verband met het verlof op 18 december naar Nederland zou 

reizen, dacht Laurens Jan dat hij Kerst in Indonesië niet mee zou maken. Maar wat 

bleek? Vanaf eind november zijn er overal al kerstvieringen en mocht hij in 

verschillende vieringen voorgaan, soms in dorpen wel 4 uur rijden bij Palopo 

vandaan. De hele familie ging er dan op zaterdagmiddag al heen en kon altijd wel 

logeren bij iemand van de gemeente. Overal werden ze gastvrij ontvangen. Dit 

zijn intensieve weekenden maar zeker de 

moeite waard. Het helpt om verschillende 

GPIL-gemeentes te ontmoeten en te weten 

wat er leeft en speelt in gemeenten. 

 

Naar Nederland 

En toen brak het verlof aan. De kinderen 

keken er erg naar uit. In januari gingen ze 

naar hun ‘oude’ school in Den Haag. Vooral 

Jefta zag ernaar uit om zijn vriendjes weer te 

zien. Ook hoopten ze op sneeuw want als je 

 

Jesaja 12: 4 en 5 

Op die dag zult u zeggen: 

Dank de HEERE, roep Zijn Naam 

aan, maak Zijn daden bekend 

onder de volken, roep in 

herinnering dat Zijn Naam 

hoogverheven is. 

Zing psalmen voor de HEERE, 

want Hij heeft zeer grote dingen 

gedaan. Laat dit bekend worden 

over heel de aarde! 

 

 

April Paasgroetactie 

Friedenstimme 

10 april Verjaardag Lourina Vogelaar 

22 april Verjaardag Febe Vogelaar  

(6 jaar) 

2 mei Rommelmarkt 

21 mei Fietspuzzeltocht 

22 maart  Peter en Riek 

2e kwartaal Zendingsbussen voor 

Peter en Riek 

31 mei en 

1 juni 

IZB en familie 

Vogelaar Indonesië 

 

Een unieke kans om het zendings-

werk en het land van heel dichtbij 

te ontdekken én zendingswerkers 

te ontmoeten. Interesse? Kijk snel 

op www.gzbexperience.nl. 
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altijd in de warmte woont, is ‘lekker fris’ weer ook wel weer eens fijn! Het 

was mooi om Amos, het derde kindje dat geboren is in Indonesië, aan 

familie en vrienden voor te stellen. 

 

De periode in Nederland was een drukke tijd met allerlei ontmoetingen 

en voorgaan in veel gemeenten om te vertellen over het werk en de kerk 

in Indonesië. Op zondag 2 februari en maandag 3 februari werden we in 

Wilnis bijgepraat. Hartelijk dank voor uw/jouw belangstelling en 

meeleven! Op 18 februari is de familie Vogelaar weer naar Palopo 

vertrokken. 

 

 
 

 

UMOJA, samen één  
 

‘Onze gebeden zijn verhoord!’. Zo schrijft Magdaline ons, terugkijkend op de ontvangst van 

de bijdrage voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen en de generator. ‘God heeft 

de Wilnis-familie ingezet om ons te helpen in deze grote nood’, zo vervolgt ze. Zonder stroom kon er geen water 

meer gepompt worden en waren er in het WILMA-trainingscentrum geen lessen meer mogelijk.  

 

Stroomvoorziening 

Inmiddels is er een huisje gebouwd, ter bescherming, voor de 

generator met het bedieningspaneel en zijn de zonnepanelen 

op het dak geïnstalleerd. Ook een omvormer voor de stroom 

vanaf de zonnepanelen is geïnstalleerd. Hiermee wordt 

onder andere de verlichting geregeld in de verschillende 

gebouwen. Dit werkt in ieder geval op de meeste plaatsen 

goed!  

 

Watervoorziening 

Tijdens de testen met de waterpomp mochten lokale bewoners 

gelijk gebruik maken van het water. Er moeten hier en daar nog 

wat laatste werkzaamheden gebeuren, maar tot grote vreugde 

is het meeste gedaan.  

 

Gezondheid ds. Joel 

Helaas zijn dominee Joel en Magdaline niet ter plaatse om dit alles 

te zien en zij missen Kenia. De gezondheid van dominee Joel is in 

ieder geval een stuk verbeterd. Zijn nieren werken nu beter, 

waardoor hij verder opknapt. Over een aantal weken is er nog een 

afspraak bij de cardioloog. Zij zijn dankbaar voor deze 

gebedsverhoring en zegen van God. Ze weten dat de gemeente 

van Wilnis voor hen bidt en dat geeft hen kracht. We hopen dat we 

in de volgende zendingsnieuwsbrief de terugkomst van dominee 

Joel en zijn vrouw in Kenia kunnen melden. Én dat er weer lessen 

gegeven zijn in WILMA trainingscentrum. 

 

Gebedspunten

•Dat de synode de plannen goed heeft ontvangen.

•Voor Gods hulp in de eerste periode van 

uitzending.

Dankpunten

•Voor nieuw gekozen synodebestuur (wijsheid voor 

goede beslissingen)

•Voor hen die zich inzetten om samen met Laurens 

Jan het vormings- en toerustingsprogramma te 

ontwikkelen.



 
 
 

Peter en Riek 
 

Om veiligheidsredenen (Peter en Riek werken in een gesloten land) vindt u in de 

online-versie van de zendingsnieuwsbrief geen informatie over hun werk. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Gebedspunten

•Verdere verbetering van de 

gezondheid van ds. Joel.

•Dat er op korte termijn weer 

lessen gegeven kunnen worden 

in het WILMA-trainingscentrum.

Dankpunten

•De installatie en werking van alle 

apparatuur.

•De jarenlange kerkrelatie tussen 

Mathare en Wilnis.

Beste gemeente Wilnis, 

Na bijna zes jaar in Colombia 

uitgezonden te zijn geweest zijn 

we inmiddels twee maanden 

terug in Nederland.  

We kijken dankbaar terug op een 

periode waarin we samen met de 

Presbyteriaanse kerk in Colombia 

mochten bouwen aan meer 

zichtbare kerken in de maatschap-

pij die de liefde van Christus 

weerspiegelen in woord en daad.  

Wij willen u als gemeente danken 

voor uw steun en betrokkenheid 

door de jaren heen. We hebben 

ons gedragen gevoeld door uw 

gebeden en we zijn ook dankbaar 

dat mede dankzij uw financiële 

steun de uitzending mogelijk was.  

We vonden het mooi dat we 

onlangs in de gemeente met u 

mochten nadenken over “De 

Echte Prijs”, rondom het thema 

gerechtigheid. Ook met de 3 

groepen catechisanten op 

maandag 2 maart. 

Tijdens de ontmoeting op zondag 

1 maart na de mochten we met u 

delen hoe God ons in de 

afgelopen jaren heeft geholpen 

om de kerk in Colombia te 

dienen. Nogmaals hartelijk dank! 

  

Hartelijke groeten,  
Antonie en Cora Treuren

[foto: terugkomdienst 19 januari 

jl. in Woerden]

 

“Geef het door” 

Hoe delen we het Evangelie met 

jongeren? En wat kunnen we 

daarbij leren van de wereldkerk? 

Sprekers zijn o.a. ds. Jonathan 

Soro uit Zuid-Soedan, ds. Wim 

Verboom en oud-zendingswerker 

Gert-Jan Segers. 

Aanmelden kan via de website 

www.gzb.nl/aanmelden of  

telefonisch: 0343-512444. 

Ook thuis via livestream te volgen 

of achteraf te bekijken op gzb.nl. 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Evangelisatiewerk in en door onze gemeente 
 

Kerstmaaltijd 2019: 

Na een korte voorbereiding zijn we gestart met het opzetten van een kerstmaaltijd voor alleenstaanden en 

alleengaanden. Gemeenteleden zijn verzocht om eens om zich heen te kijken en mensen te vragen of ze mee 

wilden gaan. En dat is gelukt! Diverse “vreemde” gezichten gezien, 

zeker ook van mensen die je niet in de/onze kerk ziet. Mooie 

dingen zijn dat en fijne gesprekken gezien tussen jong en oud. Na 

de lekkere maaltijd met mooie gedichten mochten de gasten 

vooraan zitten bij de kerstzanguitvoering later op de avond. Een 

echte VIP-behandeling hebben ze ervaren!! Alle gasten en helpers 

hebben ervan genoten. Foto’s van dit gebeuren staan op de 

website. Voor herhaling vatbaar ! 

 

Alpha 

Vanaf 2012 starten we elk jaar in januari met de Alpha cursus voor 

volwassenen. Met ieder jaar weer een wisselende bezetting qua 

leeftijd als kennisniveau van het geloof. En dat is mooi, want er is nog geen enkel jaar saai gebleken! Zo wandelen 

we met de groep door de Bijbel heen op zoek naar de rode draad, die door alle boeken heen… bij Jezus uitkomt. 

Het merkwaardige is, dat we eerst dachten, dat het uitsluitend geschikt zou zijn voor rand- of buitenkerkelijken. 

Maar na diverse reacties van bezoekers, die toegaven dat ze het “zo” nog nooit hadden gehoord, viel die mening al 

snel af. Ook een kerkelijk meelevende heeft zo nu en dan wel eens een andere invalshoek nodig. En dat kan zeer 

verfrissend zijn. We hebben veel mensen zien groeien in hun Geloof. En daar doen we het voor! 

 

Paasevent 

In 2017 vond er rond de kerst een kerstwandeling plaats. Hierbij liepen de mensen langs taferelen waardoor het 

kerstverhaal werd verteld. Op D.V. zaterdag 11 april zal er op een soortgelijke manier het paasverhaal verteld 

worden. U kunt langs verschillende personages uit het paasverhaal lopen, die u hun stukje van het paasevangelie 

zullen vertellen. Zo kunt u onder andere Malchus, de hoofdman over 100 en Maria Magdalena tegen komen, 

waarbij zij hun verhaal van hoop en redding zullen vertellen. Wees welkom om het paasevangelie op deze 

bijzondere manier met ons te beleven! De avond zal starten om 18.30 en u kunt tot 20.00 uur beginnen met de 

wandeling. Meer informatie kunt u vinden in de flyer die binnenkort op de mat zal vallen. Mocht u niet in Wilnis 

wonen, dan kunt u de flyer in de kerk vinden. 

Siem Kranenburg 

 

Hervormde Gemeente Wilnis, www.hervormdwilnis.nl 

Contact: czwd@hervormdwilnis.nl & ecwilnis@gmail.com 

[CZWD: Janneke Herngreen, Henri Kool, Lianne v. Kreuningen, Jantine Meijers, Jopie Verhoek, Arie v. Zutphen] 

Gebedspunten 

•Gebed voor deze activiteiten en dat er zegen 

vanuit mag gaan.

•Voor een goede en gezegende voorbereiding 

van het paasevent.

Dankpunten

•Dat er elk jaar toch weer een aantal mensen komt 

voor deze activiteiten.

•Dat we  mensen vaak  mogen zien groeien en ons 

ook weer op hun beurt aansteken en bemoedigen.

mailto:czwd@hervormdwilnis.nl
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