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Beste familie, vrienden en
(deelgenoten)gemeenteleden,
Het is lang stil geweest van onze kant,
althans wat betreft de nieuwsbrief (op
Facebook en in de blogs hebben we wel het
één en ander gedeeld). In deze nieuwsbrief
‘praten’ we jullie weer een beetje bij over
ons leven en werk hier op Sulawesi. Er
liggen intensieve maanden achter ons, ook
omdat Laurens Jan veel weg was i.vm. de
trainingen.
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat
Jefta en Febe nog steeds niet naar school
konden, maar dat we de hoop hadden dat
dat in het nieuwe jaar wel zou kunnen.

Helaas begon ook het nieuwe jaar toch weer
vanuit huis (online) en dat is momenteel nog
steeds zo. Hoewel ze graag weer naar
school zouden willen (hopelijk het nieuwe
schooljaar), zijn we ontzettend dankbaar dat
het goed met ze gaat. En hoewel het voor mij
(Lourina) wel redelijk intensief is met de
schoolbegeleiding, koester ik ook de (extra)
tijd die ik nu met ze heb.

Afb. samen naar de (online) ‘devosi’ van school kijken/luisteren

Trainingen
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de training met
als thema ‘roeping, taken en verantwoordelijkheden van een
ambtsdrager’. Deze training is vorig jaar september gegeven
op 11 verschillende plekken. Vorig jaar november zijn we
begonnen met de eerste preektraining. Ook op 11
verschillende plekken. In de maanden januari, februari en
maart hebben we de tweede en derde preektraining
aangeboden. Tijdens de tweede preektraining hebben we
geoefend met het doorlopen van een aantal stappen om een
preek te maken. Belangrijke stappen zijn: het exegetiseren
(uitleggen/begrijpen) van de Bijbeltekst, het vinden van een
toepassing in het leven van de hoorders, het formuleren van
een preekdoel en het uitdenken van een goede structuur
(stappen om het preekdoel te bereiken). De derde
preektraining stond in het teken van de voordracht van de
preek. De deelnemers oefenden in kleine groepjes met het
houden van een preek en kregen vervolgens van de andere
groepsleden opbouwende feedback. Het was geweldig om
te merken hoe leerzaam de deelnemers dit vonden.
De organisatie TEAR heeft trainingsmateriaal ontwikkeld dat
lokale kerken helpt om zich bewust te worden van hun
roeping (net als Jezus dienen), zich bewust te worden van
de beschikbare gaven en bronnen, zich bewust te worden
van de noden in de samenleving, in actie te komen, contact
te maken met de samenleving en een heilzame bijdrage te
leveren aan de samenleving (in de geest van Jezus die oog
had voor de hele mens). Met een team hebben we een deel
van dit materiaal geschikt gemaakt voor de vrouwengroepen
en jongvolwassenengroepen binnen de lokale GPILgemeenten. Er vond in maart ook een training plaats met een
trainer die al heel veel jaren ervaring heeft in Indonesië met
dit materiaal. Vervolgens zijn in de maand april op 12
plekken de leidinggevenden van de vrouwengroepen en
jongvolwassenengroepen (in de lokale GPIL- gemeenten)
getraind om dit materiaal in hun groep/vereniging/eredienst
te gebruiken. Ook deze training is een eerste training in een
reeks. In april is slechts een eerste deel van het materiaal
aangeboden. In oktober dit jaar hopen we verder te gaan
met een tweede deel. En ook het jaar daarna zijn trainingen
gepland. Het gaat om een lang traject. In de hoop en de
verwachting dat de trainingen en de toepassing daarvan in
de lokale gemeenten, de gemeenten ook echt in beweging
zetten om uit te reiken naar de samenleving in woorden en
daden (zoals ook Jezus dat gedaan heeft).

Afb. Training in Tabarano, Jefta doet ook mee

In de komende maanden staat de 4e preekmodule
op het programma. Deze module gaat weer een
stapje verder. We denken o.a. na over de vraag
hoe te preken over Jezus vanuit het Oude
Testament. We gaan oefenen met een aantal
Bijbelgedeelten uit het Oude Testament.

Kerkdiensten en ontmoetingen
Naast trainingen geven, vergaderen met het kernteam,
trainingen schrijven/voorbereiden, enz. bezoeken we ook
nog regelmatig GPIL-gemeenten waar we nog niet eerder
geweest zijn. Zo waren we rond Pasen in Angkona, een
gebied bijna vier uur rijden bij ons vandaan. De dominee die
ons had uitgenodigd, dient twee gemeenten daar. Op Goede
Vrijdag preekte Laurens Jan in de ene gemeente (en mocht
daar ook het Heilig Avondmaal bedienen), met Pasen in de
andere. Tussendoor gingen we mee met de jongeren, die
ergens op een mooie plek gingen kamperen. Laurens Jan
ging daar ‘s avonds nog met hen in gesprek over het thema
‘Bijbellezen’. Verder deden we spelletjes, konden we
zwemmen in de rivier en sliepen we met zijn allen in een hele
grote (deels open) tent. Er was een goede, gezellige sfeer!
Ook voor onze kinderen was het mooi om hierbij te mogen
zijn.

Pagina 2

Afb. Tijdens kamp met de jongeren

Misi Sulawesi

Het visum
In de vorige nieuwsbrief
schreven we ook over de
visumperikelen.
We
zijn
ontzettend
blij
dat
we
uiteindelijk afgelopen januari
op het immigratiekantoor van
Palopo (na uiteraard nog wel
een aantal bezoekjes daar)
onze
Kitas
(verblijfs/
werkvergunning)
konden
ophalen! Dank voor jullie
gebeden ook! We moeten over
een aantal maanden alweer
beginnen met de nieuwe
procedure, want het visum
moet
elk
jaar
verlengd
worden… Deze week werden
we door de immigratie gebeld
of ze die ochtend langs konden
komen. Tja, zoiets is weleens
eerder gebeurd. Ze kijken even in ons paspoort en
andere documenten en maken even een praatje. Maar dit
keer was het toch even wat anders. Om 11 uur stopten er
zo’n 5 auto’s, waar bij elkaar wel zo’n 20 mannen (al dan
niet in uniform) uitstapten en naar ons huis liepen. In
eerste instantie schrokken we wel even, maar al gauw
bleek het te gaan om een soort routinecontrole van alle
(!) buitenlandse mensen in Palopo. Daar waren dus
allerlei diensten/instanties bij betrokken: de immigratie,
de politie, het leger, openbaar ministerie, enz. Ze
controleerden op het terras van ons huis onze
documenten, maakten wat foto’s en praatten wat. Het was
best een gemoedelijke sfeer en we voelden zeker wel dat

we welkom zijn in Palopo. Toen we vroegen hoeveel
buitenlanders er in Palopo wonen (een stad van zo’n
180.000 inwoners) werd er geantwoord dat dat er 9 zijn.
De volgende dag stond er een artikel in de plaatselijke
krant over deze actie, waarin wij werden genoemd met
daarbij een foto van het bezoek aan ons. In dat artikel
stond dat er 7 mensen met een buitenlands paspoort in
Palopo wonen. Buiten ons nog twee andere mensen dus
(die wel uit Azië komen). Voor die actie, die overigens in
de krant ‘razia’ werd genoemd, hoefden ze maar twee
adressen langs… Tja, en als je de enige niet-Aziatische
familie bent in een stad, is het dus niet verwonderlijk dat
iedereen je al gauw ‘kent’…

Een stukje geschreven door Febe
(grootste (spel)fouten eruit gehaald, inhoud verder ongecensureerd)
Hallo, ik ben Febe!
Ik wil wat vertellen over hoe het hier gaat. Als eerste
wil ik vertellen over mijn verjaardag. Ik heb heel veel
cadeautjes gekregen, bijvoorbeeld zelfgemaakte
cadeautjes
van mijn broer en broertje en een
haarband en heel veel andere cadeautjes. Ik heb een
heel leuke verjaardag gehad. Weten jullie al dat ik
altijd voor het eten met mijn buurmeisje en andere
kinderen ga spelen? Ik zal een paar namen zeggen:
Tiara, Mutma en Jefta.Soms gaat hij niet meedoen
omdat hij aan het wereldschool leren is. Vandaag heb
ik ook afgesproken. Nu ga ik vertellen over wat ik
deze dag heb gedaan. Toen ik wakker werd, ging ik
stille tijd doen, daarna ging ik eten en tandenpoetsen
en natuurlijk ging ik me ook wassen. Ik ging ook mijn
uniform aantrekken en mijn haar kammen. Ik ging mijn
uniform aantrekken omdat ik moest Google Meeten
voor school met een juf en meester. Ik ging ook
koffiedrinken (nou ja, mama dan, ik natuurlijk niet).
Onder het koffiedrinken ging ik even fietsen en
ondertussen ging ik pijlen gooien, daarna ging ik met
de step pijlen gooien en hetzelfde met lopen. Nu ga ik
stoppen, want mijn vingers worden moe. Tot de
volgende keer!!
Dag!!!
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Afb. Tijdens Febes 7e verjaardag

Tenslotte

Dankpunten

Het is mooi om op allerlei manieren meeleven van jullie te
ervaren! Door middel van een kaartje, e-mail of pakket
bijvoorbeeld, maar ook door verschillende acties in de
gemeenten. In onze uitzendende gemeente bijvoorbeeld, de
Bethlehemkerk, wordt door Edith van der Meer nog steeds
overheerlijke jam gemaakt en verkocht waarvan de opbrengst
voor Misi Sulawesi is. In één van onze deelgenotengemeenten is
een online (GZB) Bingo gespeeld met een door ons geschreven
Bingo-verhaal en in een andere gemeente deden ze mee aan
een actie van de GZB waarbij ‘vurige boeketten gerbera’s’
werden verkocht. Ook bij deze acties was de opbrengst dus
(deels) voor Misi Sulawesi. In de afgelopen jaren hebben we nog
meer mooie acties voorbij zien komen. Ontzettend mooi dat op
deze manier ook (meer) mensen betrokken zijn/worden bij onze
missie!

- Dat ons visum (Kitas) eindelijk rond is!
- Voor de vorming van een team rond
het TEAR-materiaal. Onder andere
predikanten zetten zich in om
leidinggevenden te trainen, zodat de
vrouwengroepen en de
jongvolwassenengroepen
daadwerkelijk uitreiken naar de
samenleving.

Vanuit Palopo een hartelijke groet en de zegen van God, waar
jullie ook geplaatst zijn!

Gebedspunten

Laurens Jan en Lourina Vogelaar
Jefta, Febe en Amos

- Voor de vice-voorzitter van het
synodebestuur van de GPIL. Hij is een
aantal weken geleden getroffen door
een hersenbloeding. Nadat hij enige
tijd in coma in het ziekenhuis heeft
gelegen, is hij nu weer thuis. Hij kan
nog nauwelijks lopen en praten.

Contact
Je kunt ons volgen via
gzb.nl/misisulawesi. Op deze webpagina
en op Facebook plaatsen we berichten
en kun je meer informatie vinden.
Wil je ons een bericht sturen?
Stuur dan een email.

lourina_z@hotmail.com
laurensjanvogelaar@gmail.com

www.gzb.nl/misisulawesi

- Voor blijvend commitment van het
kernteam en het team rond het TEARmateriaal. Bid dat de predikanten niet
te snel zullen opgeven en zich
onbaatzuchtig inzetten voor de opbouw
van het lichaam van Christus.

Laurens Jan Vogelaar
De Thuisfrontcommissie (TFC) kun je
bereiken via het e-mailadres
misi.sulawesi@gmail.om of door
contact op te nemen met Ronald van
Kaam (voorzitter) telnr. 06 46244471.

Colofon

Laurens Jan en Lourina Vogelaar zijn in 2018 door de GZB en de Hervormde
Bethlehemkerk te Den Haag uitgezonden naar Indonesië. De GZB werkt graag
mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw
meeleven en gebed!
U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te
maken op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v.
Laurens Jan en Lourina Vogelaar.
Voor adreswijzigingen en
overige informatie:
GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt ook doneren via de website:
www.gzb.nl/misisulawesi.
Dank voor uw onmisbare steun!

Lees mee met onze blog

