
Het einde van het Evangelie van Mattheüs is vooral bekend vanwege de laatste 

twee verzen: de zendingsopdracht. Tegelijk is het bemoedigend dat deze 

opdracht gegeven wordt aan mensen die drie jaar intensief met Jezus optrokken, 

en soms nóg twijfelden. Zij krijgen een belofte mee: Hem is gegeven alle macht. 

Vanuit dit gedeelte wordt dus iedereen, ook mensen die af en toe twijfelen, 

opgeroepen om het Evangelie te delen. Niet in eigen kracht: God gaat met zijn 

Geest vooruit en heeft alle macht in hemel en op aarde. Laten we als gemeente 

biddend, zoekend, afhankelijk van die Geest beschikbaar zijn op de plek waar Hij 

ons gesteld heeft.  

 

Familie Vogelaar |Indonesië 
 

Over Indonesië 

In Indonesië is het aantal coronabesmettingen behoorlijk hoog. 

Ook het gezin Vogelaar is de afgelopen maand ziek geweest. 

Laurens Jan kreeg als eerste klachten en 

inmiddels heeft het hele gezin corona 

gehad; wel flink ziek maar gelukkig niet 

levensbedreigend. 

 

De kinderen mogen nog steeds (sinds maart 

2020) niet naar school en volgen online les. 

Pittig voor hen en voor Lourina die de 

begeleiding doet. Als CZWD hebben we de 

kinderen, namens de gemeente, een 

pakketje met wat leuke cadeautjes gestuurd. 

Eind december 2021 hoopt het gezin naar 

Nederland te komen voor tussentijds verlof. 

DV zondag 23 januari zal ds. Vogelaar 

voorgaan in Wilnis met aansluitend een 

presentatie in de Roeping.  

 

Voortgang van de trainingen 

De eerste preekmodule is op 11 verschillende plekken gegeven zodat de 

deelnemers niet meer dan een uur hoefden te reizen.  

Tijdens deze module is nagedacht over een aantal inleidende vragen en een 

stappenplan (8 stappen) om een preek voor te bereiden. 

 

Bij de evaluatie bleek dat: 

1. De ambtsdragers niet gewend zijn om deze stappen te doorlopen; 

2. Zij meestal een bestaande preek gebruiken die met wat aanpassingen als 

‘eigen’ preek wordt gehouden; 

3. Die preek vaak niet aangepast wordt waardoor de taal te moeilijk is en de 

voorbeelden niet aansluiten bij de gemeenteleden. 

 

De eerste preekmodule is bedoeld om de basis te leggen en de tweede module 

om te oefenen met het stappenplan. 

Deze opzet bleek voor sommige deelnemers toch te hoog gegrepen. Vooral voor 

de lager opgeleide ambtsdragers die gewend zijn met hun handen te werken 

(landbouwers) lag het tempo te hoog. Het stappenplan bevatte té veel nieuwe 

informatie en deze mensen leren vooral door te doen. 

Mattheüs 28: 17 en 18 

En toen zij (=discipelen) Hem 

zagen, aanbaden zij Hem, maar 

sommigen twijfelden. En Jezus 

kwam naar hen toe, sprak met 

hen en zei: Mij is gegeven alle 

macht in hemel en op aarde. 

 

Vrijdags 

10-12u 

Open Kerk 

30 okt. VBW-middag 

6 nov. Gemeentebingo 

23 jan. Zendingsdienst + 

presentatie ds. Vogelaar 

 
Voor de ‘Open Kerk’ op 

vrijdagmorgen zijn we op zoek 

naar 2 gemeenteleden om 

als gastheer/gastvrouw het team 

te versterken.  

Denk niet te snel dat het niets 

voor u is; draai vrijblijvend een 

keer mee en ervaar het. 

Aanmelden en informatie bij 

Marjan de Leeuw.  

 

DV zaterdag 6 november 

organiseert de CZWD een 

bingoavond voor de hele 

gemeente. De opbrengst is voor 

het zendingswerk in Indonesië.  

Er zijn meerdere spelrondes 

waarvan één ronde bestaat uit 

een zendingsverhaal. Een mooie 

gelegenheid om elkaar als 

gemeente te ontmoeten. 

Nadere informatie volgt! 

ZENDINGSNIEUWSBRIEF 

Over zending dichtbij en ver weg 
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We moesten concluderen dat we theorie en praktijk teveel uit elkaar getrokken hebben. Toch beoordeelde 1/3 van 

de 400 deelnemers de eerste preekmodule als ‘goed’ en 2/3 als ‘zeer goed’. Dat bemoedigde ons. 

 

UMOJA, samen één | Kenia 
 

Motorfiets voor transport 

De op 11 juli gehouden collecte voor het WILMA Springs project bracht het prachtige bedrag 

van € 3.712 op. Iedereen heel hartelijk dank voor de bijdrage. Vanuit Mathare reageerde Magdaline: “We zijn 

dankbaar voor de vrijgevigheid van de gemeente Wilnis en het is ons gebed dat God hen zal zegenen voor de 

grote liefde die ons is getoond. Dit is zo bemoedigend geef 

onze dank door aan alle gemeenteleden.” 

 

Op de foto ziet u de motorfiets met aanhangbak die is 

aangeschaft. Het geld is ook gebruikt voor noodzakelijke 

hygiënische maatregelen in de ruimte waar het water gebotteld 

wordt. Nu kan van het bronwater een watermonster genomen 

worden door het bureau dat de vergunningen afgeeft. Na 

goedkeuring wordt de licentie afgegeven en kan het bottelen 

en de verkoop van het water van start gaan.  

 

WILMA 

Het winterseizoen in Mathare loopt ten einde. De basisscholen en de middelbare scholen hebben het normale 

leerprogramma weer hervat. Ook in WILMA zijn weer lessen opgestart. De kleermakersopleiding startte met 15 

studenten. Zoals we u al eerder berichtten is het betalen van het lesgeld voor veel studenten een groot probleem. 

De 15 studenten die nu gestart zijn worden gesponsord door Compassion. Deze studenten zijn de ouders of 

verzorgers van kinderen die via het sponsorplan van Compassion gesteund worden. De leiding en docenten van 

het WILMA zijn hier erg dankbaar voor. Ook de computerlessen 

zijn hervat. Een aantal studenten is na het afronden van fase 1 

begonnen met fase 2. En 7 nieuwe studenten zijn met de eerste 

fase gestart. De grootste uitdaging blijft het lesgeld. De zorgen 

in de sloppenwijk zijn onveranderd groot. De werkeloosheid is 

erg hoog en voor veel mensen is het inkomen drastisch 

verminderd. Onlangs werd er vanuit de RGC gebed gevraagd 

omdat het aantal zelfmoorden toeneemt. Veel mensen zijn 

hopeloos. Wilt u meebidden voor alle zorgen die er zijn? 

 

Pastor Joel 

Met Pastor Joel gaat het goed. Zijn krachten nemen nog steeds toe en hij is dankbaar dat hij op zondag voor kan 

gaan in de kerk. In juli mocht hij zijn 64e verjaardag vieren. Pastor Joel en Magdaline waren erg blij met de 

verjaardagwensen uit Wilnis. We ontvingen deze boodschap voor u: “Laat iedereen die heeft geschreven weten dat 

we dankbaar zijn en dat onze gebeden met jullie allemaal zijn. Het is een zegen om geliefd te zijn en herinnerd te 

worden door broeders en zusters die heel ver weg zijn, maar ons in hun gedachten hebben.” 

 

Gebedspunten

•Bid voor bemoediging en steun voor de allerarmsten 

in de sloppenwijk. 

•Bid dat de vergunning voor de verkoop van het water 

spoedig afgegeven zal worden.

Dankpunten

•De prachtige opbrengst van de collecte en de 

motorfiets die hiervan gekocht is. 

•De gezondheid van ds. Joel. 

Gebedspunten

•Afname van de coronabesmettingen in 

Indonesië; voor veel mensen levert het grote 

zorgen op. 

•Dat de kinderen weer naar school kunnen en er 

een goed verlof in Nedeland zal zijn. 

Dankpunten

•Dat het hele gezin is genezen van corona.

•Dat er bijna 400 ambtsdragers hebben 

meegedaan met de eerste preekmodule en dat 

deze positief werd bedoordeeld door de 

deelnemers.



Peter en Riek | Centraal-Azië 
 

 

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

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

U kunt terecht bij de CZWD (zie contactgegevens op pagina 4) wanneer u 

interesse heeft in het werk dat zij doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Wilt u vaker op de hoogte 

gehouden worden van het nieuws 

uit Mathare? Meldt u dan aan 

voor de Whatsapp-groep bij 

Annet Meijers (06-51291036). 

 

4e 

kwartaal 

2021 

Zendingsbussen voor 

werk familie Vogelaar 

14 nov. Uitzending Peter en 

Riek naar Centraal-Azië 

28 nov. Kerstmaaltijd Umoja 

19 dec. Uitzending fam. 

Vogelaar naar Indonesië 

25 dec. Evangelisatiecollecte 

IZB 

 

Vanaf eind oktober is het GZB-

dagboek ‘Een Handvol Koren’ 

weer te koop. Per dag zijn er 2 

overdenkingen: voor kinderen/ 

jongeren en voor volwassenen.  

De prijs is € 12,95. Exemplaren 

liggen t.z.t. in de kerk en bij de 

bibliotheek. Voorin het boekje zit 

informatie hoe u kunt betalen.  

Nadere informatie volgt via het 

Kerkblad. 

 

Omdat Peter en Riek in een 

gesloten land werken, kan 

informatie niet online gedeeld 

worden. Via een (besloten) app-

groep kan dat wel. Via deze groep 

delen zij regelmatig filmpjes en 

ander nieuws. Vindt u het leuk om 

dit te volgen? Meld u dan bij de 

CZWD: czwd@hervormdwilnis.nl 

of 06-54706241 (Jopie Verhoek). 



 
Evangelisatiewerk in en door onze gemeente 
 

Weer zijn er drie maanden verstreken. Nog steeds waren coronamaatregelen nodig en konden we niet onbeperkt 

bij elkaar zijn en komen. Desondanks konden we als gemeente weer e.e.a. opzetten, ook in het evangelisatiewerk. 

 

Evangelisatiewerk onder de jeugd (Veldjeswerk en Teenevent) 

Geen VBW in de tent dit jaar. Maar wel 

contact. “Hallo – contact ?!?!” klonk het 

verschillende avonden tijdens het 

veldjesfeest in vijf wijken in Mijdrecht en 

Wilnis. Zo konden wij contact maken met 

heel veel verschillende kinderen en ouders, 

die wij ontmoetten tijdens de veldjesfeesten, 

de knutselochtenden, de spelmiddag en in 

de afsluitende kerkdienst. We zijn rijk 

gezegend met een goede opkomst, met het 

mooie weer en de belangstelling vanuit de 

gemeente. Als medewerkers kijken we heel 

positief terug, ook op de samenwerking met 

de Christelijk Gereformeerde Kerk van 

Mijdrecht. 

Voor de tieners stond vier avonden de tent 

klaar. Zij moesten hints verdienen om zo een 

groot raadsel op te lossen. Het Teenevent was, als vanouds, geweldig georganiseerd en dat werd met de trouwe 

opkomst van de tieners zeker beloond. 

Zo mocht deze zomer tussen al het ‘speelse’ door de Bijbel opengaan voor de jongeren van onze gemeente. Dank 

aan onze God, die ons echt alles gegeven heeft wat nodig was. 

 

Open kerk 

Nog steeds is elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur de kerk open. Wat is het goed om elkaar te ontmoeten en op 

te bouwen. We zijn bevoorrecht met zo’n extra moment in de week waarin gelegenheid is voor stilte, gebed en 

samenzijn, ontmoeting met koffie/thee en orgelmuziek. In de zomermaanden was het rustig met bezoek. Soms 

kwam er niemand, soms kwamen er wel 7 verschillende mensen binnenlopen. Bezoekers, vaak voor ons vreemde 

gezichten, die stilte, rust en bezinning zochten, al dan niet met een gesprekje, of gewoon de kerk wilde zien.  

Ook voor u een hartelijke oproep om zo maar eens binnen te lopen op de vrijdagochtend. Wees welkom! 

 

Kroon op je werk 

Wat is dat nu weer? Nieuwsgierig? Lees het in bijgaande Solitudo. 

 

Alpha cursus (voor volwassenen) 

Zoals het er nu naar uitziet zal er in het voorjaar van 2022 weer een Alpha cursus worden gehouden in Wilnis. 

Misschien goed om alvast na te denken of dat iets voor u/jou is, of misschien kunt u/jij samen met iemand uit de 

naaste omgeving deze cursus volgen. 

                 Siem Kranenburg

 

 

Contact: czwd@hervormdwilnis.nl | evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl | mariskavaneijk@ziggo.nl  

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

[Taakgroep Umoja: Mariska van Eijk, Annet Meijers, Nico Strubbe] 

Gebedspunten 

•Dat wij met de 'Open Kerk' een rustpunt mogen zijn 

in het vaak jachtige leven. 

•Dat velen mogen overwegen om deel te nemen aan 

de Alpha cursus en zo meer van onze God te 

ontdekken.

Dankpunten

•Dat we mogen terugkijken op een zegenrijk 

Veldjeswerk en Teenevent.

•Dat er nog steeds zoveel activiteiten kunnen worden 

georganiseerd in onze gemeente om het evangelie 

uit te dragen.
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