
In de evangelisch-protestantse kerken van Peru heerst de opvatting dat 

christenen beter geen contact kunnen hebben met niet-christenen. Als ‘heiligen’ 

moet je je niet laten verontreinigen door de ‘heidenen’. Deze gedachte is niet 

nieuw. Ook Petrus worstelde daarmee. God heeft veel tekenen nodig om hem 

zover te brengen dat hij bij de heidense Cornelius op bezoek gaat. 

Ongemerkt kan het in de kerk ook zo gaan. We bewegen ons in christelijke 

kringen en hebben de moed, de zin of de tijd niet om ons met buitenstaanders 

bezig te houden. Dat is misschien begrijpelijk, maar het leidt er wel toe dat we 

moeilijk weten te vertellen waarom het Evangelie goed nieuws is voor de ander. 

We zien dan ook niet hoe God aan het werk is in mensen die we ongemerkt 

hebben buitengesloten. Net als Petrus hebben we het allemaal nodig dat God 

onze bubbel openbreekt. Dat we in het voetspoor van Jezus ons hart openen voor 

iedereen die op onze weg komt en het Goede Nieuws delen. 

 

 

Familie Vogelaar | Indonesië 
Beste gemeenteleden van Wilnis, 

Apa kabar? (Hoe gaat het?) Bedankt voor jullie meeleven; in de vorm van kaartjes 

bijvoorbeeld, maar ook door de emails die we met enige regelmatig krijgen van 

de verschillende leden van de zendingscommissie. Leuk om zo ook op de hoogte 

te blijven van het wel en wee in jullie gemeente. 

 

Wij hebben momenteel bezoek 

van onze regiocoördinator (ds. 

Daan van der Kraan) en 

programmaleider (Hananja van 

Ee) van de GZB. Gisteren 

hebben ze een ontmoeting 

gehad met de leden van het 

synodebestuur, vandaag 

hebben ze een ontmoeting met 

de leden van het team 

‘toerusting van gemeenten’ 

(eerder ‘kernteam’ genoemd). Ze kijken terug hoe het is gegaan in de afgelopen 

periode maar ze kijken natuurlijk ook vooruit. Wat zijn de plannen voor de 

komende periode? Verder praten wijzelf natuurlijk ook veel met hen. Het is goed 

om zo de tijd te hebben om samen door te praten over de mooie kanten van het 

werk hier, maar ook over de moeilijke en uitdagende dingen. 

 

Wat betreft de schoolgang van Jefta en Febe is er na tweeënhalf jaar ook wat 

veranderd: eindelijk mogen ze weer volledig naar school! Ze zijn blij dat ze nu 

weer elke dag hun klasgenootjes kunnen ontmoeten en de juf nu weer gewoon 

écht zien in plaats van via een laptop. Maar eerlijk is eerlijk: het was ook wel weer 

even wennen om elke dag van 07.30 uur tot 14.30 uur op school te zitten. 

 

Medio september vond een (vervolg van de) training voor zondagsschoolleiders 

plaats. Zondagsschoolleiders uit verschillende GPIL-gemeenten leren hier hoe ze 

op een aansprekende manier de kinderen kunnen vertellen over de grote daden 

van God! Bidden jullie mee om zegen op de training? 

 

Hartelijke groeten van ons uit Palopo. We wensen jullie in alles Gods zegen toe! 

Laurens Jan en Lourina Vogelaar, Jefta, Febe en Amos. 

Handelingen 10: 34-35 

En Petrus opende zijn mond en 

zei: ik zie nu in waarheid in dat 

God niet iemand om de persoon 

aanneemt; maar in ieder volk is 

degene die Hem vreest en 

gerechtigheid doet, Hem 

welgevallig.

 

AGENDA 
Dinsdags 

10-12u 

Kom Koffie in de 

Roeping 

Vrijdags 

10-12u 

Open Kerk 

5 nov. VBW-middag 

15 dec. Magdaline Gitahi jarig 

24 dec. Kerstmaaltijd/ 

kerstzangdienst 

30 dec. Riek jarig 

31 dec. Peter jarig 

 
WHATSAPP-GROEP 

Om snel korte berichten te 

kunnen delen, is een WhatsApp-

groep voor de hele gemeente 

gemaakt. Het doel is de 

onderlinge verbondenheid en 

betrokkenheid op elkaar te 

vergroten. 

In deze groep kunnen alleen 

beheerders berichten plaatsen. 

Het is aanvullend op (en niet in 

plaats van) bestaande kanalen. 

Aanmelden kan bij Janneke 

Herngreen (06-27146418) of 

Matthias Verhoek, via 

whatsapp@hervormdwilnis.nl  

óf door het scannen van 

onderstaande QR-code.  

 

 

ZENDINGSNIEUWSBRIEF 

Over zending dichtbij en ver weg 
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UMOJA, samen één | Kenia 
 

Voedselhulp 

De collecte voor voedselhulp in Mathare bracht het prachtige bedrag van € 10.800 op. We willen u en jou heel 

hartelijk bedanken voor de gaven voor de allerarmsten in de sloppenwijken. De diaconie heeft besloten om dit 

bedrag aan te vullen naar € 15.000 met het algemene deel uit de UMOJA bestemmingsreserve van 2021. Tijdens 

een videogesprek van de taakgroep met Magadaline werd het prachtige bedrag bekend gemaakt. De blijdschap 

was onvoorstelbaar en spatte van het scherm. Magdaline deelde dat er regelmatig mensen die honger lijden bij de 

kerk komen voor gebed en bemoediging. Er wordt dan gebeden voor kracht, hulp en hoop in de moeilijke situatie. 

Ze was zo dankbaar dat de kerk nu samen met gebed ook voedsel kan geven. God is zo getrouw, Hij heeft het 

gebed verhoord. Alles werd direct in gang gezet om voedsel te bestellen. Bij verschillende groothandels worden de 

bestellingen geplaatst. En momenteel wordt er nagedacht hoe het voedsel, zodra het binnen is, het beste 

uitgedeeld kan worden. We zullen u op de hoogte houden hoe de voedselhulp verloopt.  

 

WILMA-instituut 

In augustus is William Rutto als nieuwe president 

van Kenia gekozen. De verkiezingen gaven veel 

onrust en als voorzorgsmaatregel tegen de onrust 

had de regering besloten dat alle scholen een week 

dicht moesten. Ook het WILMA instituut moest de 

deuren sluiten. Zoals wij u eerder berichtten 

worden er nu 60 studenten gesponsord door Wilnis 

zodat zij zonder eigen bijdrage een opleiding 

kunnen volgen. Compassion sponsort nog eens 17 

ouders/verzorgers van sponsorkinderen uit hun 

programma om een opleiding te volgen. 

Momenteel zijn er 77 studenten ingeschreven in het 

WILMA.  

Kapper en beauty: 27 studenten, kleding maken: 26 

studenten en de computercursus heeft 24 studenten. 

Het is erg hoopgevend dat er weer zoveel lessen 

gevolgd worden en dat zoveel studenten aan hun 

toekomst mogen bouwen.  

 

Op 6 september regende het weer in Kenia. Na de 

lange periode van extreme droogte was dit zeer 

welkom. 
 

 

 

 

 

Gebedspunten

•Bid om meer regen en om steun en kracht in 

deze tijd van droogte en moeite.

•Bid voor een voorspoedige voedsel-

distributie.

Dankpunten

•De opbrengst van de collecte voor voedselhulp.

•De vele studenten die een opleiding mogen 

volgen voor een betere toekomst.

Gebedspunten

•Voor de training van zondagsschoolleiders. 

•Voor de samenwerking met het intern verdeelde 

synodebestuur. 

Dankpunten

•Dat de kinderen weer volledig naar school kunnen.

•Dat we gesprekken konden voeren over de mooie 

en moeilijke kanten van het werk. 



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 wanneer u interesse heeft in het werk dat zij doen. 

De contactgegevens van de CZWD vindt u op de achterkant van deze nieuwsbrief. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Herman en Anneloes Meijer | Malawi 
 

Wij zijn Herman en Anneloes Meijer. 

Herman heeft theologie gestudeerd, 

Anneloes journalistiek. We willen graag 

dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk. 

Samen met onze zoon Ralf hopen we 

voor een jaar in de stad Blantyre in 

Malawi te gaan wonen.  

Malawi is een van de armste landen van 

de wereld. Er is veel analfabetisme, maar 

gelukkig leren ook steeds meer mensen 

lezen. Dat brengt kansen met zich mee, 

ook voor kerken. De afgelopen jaren is 

een Bijbelstudieprogramma ontwikkeld en geïntroduceerd. Herman hoopt samen 

 

COLLECTEN 
 

4e 

kwartaal 

2022 

Zendingsbussen fam. 

Vogelaar in Indonesië 

13 nov. Uitzending Peter en 

Riek | Centraal-Azië 

27 nov. Umoja Kerstmaaltijd 

18 dec. Uitzending fam. 

Vogelaar 
 

 

DAGBOEK 2023 

 
Vanaf medio 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 € 13,95. Exemplaren 

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

bibliotheek. Voorin het boekje zit 

informatie hoe u kunt betalen.  

 

KOFFIE DRINKEN  

NA DE DIENST 
Op de eerste zondag van de 

maand drinken we na de 

ochtenddienst met elkaar koffie. 

Belangrijker dan de koffie is de 

ontmoeting. Wanneer u/jij het 

leuk vindt om mee te draaien, 

neem dan even contact op met 

Janneke Herngreen. 

De data voor 2022 zijn: 2 oktober, 

6 november en 4 december.  

 

VACATURE CZWD 
Vanwege verhuizing heeft Naomi 

Stoof onze commissie helaas 

verlaten. We danken haar voor de 

inzet in de afgelopen jaren. 

Dat betekent dat we op zoek zijn 

naar iemand die onze commissie 

wil komen versterken. Neem 

gerust contact op voor meer info. 



met lokale predikanten dit Bijbelstudieprogramma verder uit te rollen en te implementeren in lokale gemeenten. 

Het is de hoop dat dit programma gemeenteleden helpt en stimuleert om samen de Bijbel te lezen, niet alleen in 

de kerk, maar ook thuis. De ervaring leert dat de Bijbel dan opengaat op een manier die men niet voor mogelijk 

hield. Mensen worden geraakt door Gods liefde en willen dit weer delen met anderen.  

We zijn op 22 september vertrokken naar Malawi en hopen u de komende tijd op de hoogte te houden van onze 

ervaringen. Meeleven kan via facebook.com/meijersmetmissie en instagram.com/meijers.met.missie. 

 
 

Evangelisatiewerk in en door onze gemeente 
 

Dit keer weer een foto van een gebrandschilderde raam uit onze kerk.  “In den 

beginne schiep God de hemel en de aarde.” (Genesis 1 : 1). Het begin van alles. Ik ben 

de Alpha … En nog steeds beginnen we de zondagse diensten met de afhankelijke en 

ootmoedige erkenning: “Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde 

gemaakt heeft”. Van Hem is onze hulp, dagelijks. In Hem alleen is onze kracht, 

dagelijks. Van Hem verwachten we de inlossing van al de door Hem gedane, heerlijke 

beloften. 

 

We kijken terug 

Op een geslaagde VBW/Teenevent in het speelwoud. Een week lang stond de tent er 

om kinderen en jongeren te ontvangen en te ontmoeten. Dankbaar zijn wij voor de 

vele kinderen en jongeren, maar ook ouderen , die we hebben ontmoet met de open 

Bijbel in ons hand. Dankbaar zijn wij ook voor alle hulp, van jong tot oud, die we 

hebben gekregen, waardoor dit weer mogelijk was. Zo mogen we samen gemeente 

zijn en anderen vertellen van de grote daden van onze Hemelse Vader. 

 

We kijken wekelijks ernaar uit:  

• Om u eens te ontmoeten bij ‘Kom koffie’, elke dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 

uur in de Roeping. Elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee, dingen met 

elkaar te delen. Samen zo ook gemeente zijn. Uw gastvrouwen Marjan en Thera 

staan voor u klaar! 

• Om u en jou eens te ontmoeten bij de ‘Open kerk’, iedere vrijdagmorgen van 

10,00 -12.00 uur. Er is gelegenheid voor een praatje, gebed, ontmoeting met koffie/thee. Of om zo maar stil te 

zijn of stil te luisteren naar (orgel)muziek.  

 

We kijken vooruit: 

Naar het weer kunnen organiseren van een kerstmaaltijd/kerstzangdienst op DV zaterdag 24 december 2022. Het 

is alweer 3 jaar geleden, dat we een maaltijd en samenzijn konden houden met alleengaanden/alleenstaanden uit 

onze gemeente/dorp. December lijkt nog ver weg, maar wij vragen u alvast na te denken, welke alleenstaande u 

kent uit ons dorp, die u dit graag zou gunnen. Vraag hem of haar maar alvast en kom dan samen naar de 

kerstmaaltijd. Daarna is er natuurlijk de mogelijkheid om de kerstzangdienst bij te wonen. Samen te luisteren en te 

zingen van het nieuwgeboren Kind. 

                 Siem Kranenburg

 
 

 

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

[CZWD: Janneke Herngreen, Henri Kool, Jantine Meijers, Tonnie Meijers, Jopie Verhoek] 

[EC: Siem Kranenburg, Marjan de Leeuw, Bert Verhoek, Matthias Verhoek, André Visser] 

[Taakgroep Umoja: Mariska van Eijk, Peter de Leeuw, Annet Meijers] 

Gebedspunten 

•We bidden om een zegen op de 

voorbereidingen voor de kerstmaaltijd en de 

kerstzangdienst.

•We bidden om een zegen over de verspreiding 

van het kerstnummer van het Elizabeth 

magazine in ons dorp. 

Dankpunten

•Dat we weer zoveel momenten krijgen om elkaar 

te spreken, te bemoedigen en elkaar op te 

bouwen.

•Dat er steeds weer vele handen in de gemeente 

zijn die het mogelijk maken om in 'woord en 

daad' bezig te zijn tot Gods Eer.

mailto:czwd@hervormdwilnis.nl
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