
 

Op 15 augustus jl. is, 
zoals jullie waarschijnlijk 
inmiddels wel weten, 
onze zoon Amos Daniël 
geboren! Dat is toch wel 
iets om deze nieuwsbrief 
mee te beginnen… Zoals 
we via een blog al eens 
hadden laten weten, 
hadden we (in overleg 
met de GZB) toch 
besloten om de bevalling 
nog in Yogyakarta af te 
wachten. In hetzelfde 
ziekenhuis als waar 
Lourina haar 
zwangerschapscontroles 
steeds had, is Amos 
geboren. De zorg was 
goed en we voelden ons 
er veilig. Dat stemde ons 
dankbaar, want vooraf 
had Lourina zich toch wel 
wat zorgen gemaakt. Het 

was een pittige bevalling, 
maar we mochten 
gelukkig een gezonde 
zoon in onze armen 
sluiten. Ook Jefta en Febe 
zijn erg blij met hun lieve, 
kleine broertje. We 
genieten allemaal erg van 
Amos. Hij drinkt en slaapt 
goed en maakt ons 
allemaal vrolijk met zijn 
lieve lach! Erg fijn was het 
ook, dat Lourina’s ouders 
in de nacht dat Amos is 
geboren in het vliegtuig 
zaten op weg naar 
Indonesië. Zij zijn 
rechtstreeks vanaf het 
vliegveld naar het 
ziekenhuis gekomen en 
konden daar hun ‘nieuwe’ 
kleinzoon van nog maar 
een paar uur oud 
bewonderen…  

Ze zijn drie weken in 
Yogyakarta gebleven. Ze 
zaten in een hotel op 
loopafstand van ons huis 
en we hebben een hele 
fijne tijd gehad samen. 
Het was goed om in deze 
weken vertrouwde 
mensen om ons heen te 
hebben. En ook Jefta en 
Febe hebben genoten 
van het bezoek van opa 
en oma!  

 We waren stil van 
zóveel kaarten, pakketten 
en digitale berichtjes uit 
Nederland rond de 
geboorte van Amos!  
Heel erg bedankt. We 
weten ons ook gedragen 
door jullie gebeden! 
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Amos geboren! 
Beste familie, vrienden en (deelgenoten)gemeenteleden, 



En toen… naar Palopo! 
Op 17 september zijn we uit 

Yogyakarta vertrokken, richting 

Palopo. Uiteraard na afscheid te 

hebben genomen van wat mensen 

die we inmiddels toch wel aardig 

goed hadden leren kennen. Jefta en 

Febe hebben beiden op hun school 

een leuk afscheid gehad. En ook van 

de mensen van Wisma Bahasa 

(taalschool) hebben we afscheid 

genomen. We hadden ze 

uitgenodigd bij ons thuis en hebben 

daar met elkaar gegeten. We kunnen 

terugkijken op een goede, maar ook 

bijzondere tijd in Yogyakarta. Onze 

eerste kennismaking met Indonesië, 

een zwangerschap en bevalling. Na 

een paar dagen Jakarta, waar we de 

geboorteakte van Amos hebben 

laten legaliseren en een paspoort 

voor hem hebben aangevraagd, 

kwamen we op 21 september in 

Palopo aan. We werden daar 

hartelijk ontvangen op het vliegveld 

zorg voor de kinderen, dingen hier in 

huis, Jefta en Febe begeleiden bij 

hun Nederlandse lessen, enz. 

Natuurlijk maakt ook zij wel kennis 

met (mensen/gemeenten van) de 

GPIL. Op zondag bezoeken we 

regelmatig met het hele gezin een 

GPIL-gemeente buiten Palopo. 

Laurens Jan preekt dan vaak en heeft 

na afloop van de dienst nog de 

gelegenheid om kennis te maken 

met de kerkenraad en gemeente. 

Ook probeert hij dan helder te 

krijgen wat er leeft en op welk vlak 

er vooral behoefte is aan toerusting. 

Een poosje geleden zijn we naar één 

van de gemeenten in een wat 

afgelegen gebied geweest. We 

gingen daar heen met jeeps. Met 

een gewone auto zou je daar 

onmogelijk kunnen komen. Het was 

vooral gehobbel, kuilen, water, maar 

ook een prachtige natuur! Tim 

Verduijn, onze regiocoördinator van 

de GZB, was ook mee. Hij was enkele 

dagen op bezoek in Palopo. Het was 

fijn om dingen met hem te kunnen 

delen en bespreken. Ook is er een 

aantal vergaderingen geweest met 

hem, Laurens Jan en het 

synodebestuur van de GPIL. Laurens 

Jan leest ook veel over/van de GPIL 

en praat met diverse mensen, onder 

andere met de synodevoorzitter van 

de GPIL, pendeta (dominee) 

Lambang. Zo kan hij over een poosje 

beginnen aan het daadwerkelijk 

schrijven van een 

toerustingsprogramma voor de 

gemeenten van de GPIL. En 

sommige trainingen zal hij ook zelf 

gaan geven. Maar deze eerste 

periode op onze werkplek is dus 

vooral een periode van kennismaken 

en observeren.  

Wonen en werken in Palopo 

We hadden ons van tevoren niet 

echt gerealiseerd dat we hier, in 

Palopo, zo’n bezienswaardigheid 

zouden zijn. We zijn hier eigenlijk de 

enige blanke mensen die hier wonen. 

Het is niet altijd even prettig als je 

overal wordt nagekeken, 

nageroepen, mensen met je op de 

foto willen, enz. We hebben hier in 

Palopo voor het eerst het gevoel dat 

we in een glazen huis wonen…;-) 

Maar hopelijk is dat over een poosje 

wat minder! De meeste mensen zijn 

ook vriendelijk. We zijn inmiddels al 

een aantal keer uitgenodigd op een 

bruiloft. Twee keer van buren van 

ons; voor Febe waren er dan 

traditionele kleren geregeld. (Jefta 

zat dan op school.) Onder andere 

door het ontzettend warme weer 

kost het leven hier best veel energie. 

Lourina geeft borstvoeding en dat is 

best uitputtend! Ze heeft momenteel 

nog haar handen vooral vol aan de 
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door twee mensen van het 

synodebestuur. ’s Avonds gingen 

we ergens aan de zee eten met het 

hele synodebestuur.  Eerst hebben 

we nog een aantal nachten in een 

hotel geslapen, omdat ons huis nog 

niet helemaal bewoonbaar was. 

Maar na een aantal dagen konden 

we erin en we zijn erg blij met ons 

eigen plekje! Het is een mooi huis, 

zeker als je het vergelijkt met waar 

veel mensen hier in wonen. 

Afb. Febe met o.a. het bruidspaar en buurmeisje 

Afb. Bijbelstudiegroep van medewerkers Wisma Bahasa 

die christen zijn, bij ons thuis in Yogyakarta 
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steeds bang 

en wonen op straat (of in eigen tuin) 

omdat hun huis onbewoonbaar is. 

Met de kerk in dat gebied (GPID) 

hebben ze doorgesproken over 

nieuwe noodhulp, over een mogelijk 

programma van traumaverwerking, 

over mogelijke renovatie/herbouw 

van verwoeste/beschadigde kerken.  

Afb. Jefta  tijdens de laatste dag op 

Wisma Bahasa, met zijn certificaat. 

Links één van zijn docenten, rechts ie-

mand van de staf. 

Jefta en Febe naar school 

Al snel nadat we hier aankwamen, 

zijn Jefta en Febe naar hun nieuwe 

(Indonesische) school gegaan. Febe 

gaat naar een kleuterschool. Het is 

heel handig dat die zo ongeveer 

achter ons huis is. Het zijn korte 

dagen daar voor haar (van 7.30 uur 

tot 10.00 uur), maar ze moet wel ook 

op zaterdag naar school. Jefta  gaat 

naar een sd (sekolah dasar, 

basisschool) en is op zaterdag vrij 

(wat hier best ongebruikelijk is; op 

de meeste scholen is ook zaterdag 

een lesdag). Hij moet al om 7.00 uur 

op school zijn! Om 13.15 uur kunnen 

we hem weer ophalen en op vrijdag 

om 12.00 uur. Voor hem was het 

best een grote overgang: de school 

waar hij op zit is best groot (op 

hetzelfde terrein zit ook een 

middelbare school), hij moet elke dag 

een uniform aan, krijgt in het 

Indonesisch rekenen, taal, godsdienst, 

enz. En dan ’s middags thuis nog een 

Nederlands lesje (Nederlandse taal, via 

de Wereldschool). Maar het gaat best 

goed! Hij heeft een meester die 

volgens hem streng, maar ook aardig 

is. Morgen komt er een klasgenootje 

bij hem thuis spelen. Ook Febe heeft 

het naar haar zin op school; zij komt 

elke dag vrolijk thuis en vertelt dan 

weer vol enthousiasme welke letter ze 

weer heeft geleerd. 

28 september 2018: ramp op Sulawesi 

Toen we op 28 september (we 

waren net een week in Palopo) 

aan het eten waren, voelde 

het ineens even alsof er iets 

begon te draaien. Lourina 

vroeg zich even af of dat een 

aardbeving zou zijn, maar 

Laurens Jan dacht toen nog 

dat het de wind was… Niet 

veel later kregen we de eerste 

berichtjes uit Nederland met 

de vraag of we iets van de 

aardbeving gemerkt hadden. 

Fysiek niet veel dus, gelukkig. 

Palopo is hemelsbreed nog 

ruim 200 kilometer verwijderd 

van het rampgebied. Maar 

verder hebben we er natuurlijk 

zeker wel wat van gemerkt! 

Ook hier werd meegeleefd, 

gebeden, geld en spullen 

ingezameld. De GZB heeft een 

noodhulpactie opgezet, 

waaraan ook de GPIL een 

bijdrage heeft geleverd. Er is 

een aantal mensen van de 

GPIL al redelijk snel naar het gebied 

afgereisd. Omdat we toen nog kort 

hier woonden, leek het ons niet 

verstandig dat Laurens Jan toen al 

mee zou gaan. Enkele weken 

geleden is hij, samen met een 

synodelid van de GPIL, alsnog 

gegaan. Heftig om met eigen ogen 

te zien en van de mensen zelf te 

horen wat er gebeurd is. Zwarte 

golven van wel 16 meter hoog die 

een hele kuststrook weggevaagd 

hebben. Een beving waardoor huizen 

heen en weer geslingerd zijn en in 

kleine stukjes uiteengevallen zijn.  

Modderstromen die huizen, kerken 

en mensen volledig verzwolgen 

hebben. Velen treuren om hen die 

zijn omgekomen, velen zijn nog 

Afb. Palu 



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

Voor adreswijzigingen en 

overige informatie:    

 

GZB  

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 

 

GZB 

Dankpunten 

- De geboorte van onze zoon Amos! 
Zowel hij als Lourina zijn gezond. 

- De goede zorg in het ziekenhuis in 
Yogyakarta vóór, tijdens en na de 
geboorte van Amos. 

- De goede tijd die we gehad hebben 
in Yogyakarta en de mogelijkheid die 
we kregen om ons daar te richten op 
de taalstudie. 

- Het mooie huis in Palopo waar we in 
mogen wonen en dat helemaal voor 
ons was opgeknapt. 

- Zoveel meeleven (ook) uit Nederland, 
rond de geboorte van Amos. 

Contact 
Je kunt ons volgen via gzb.nl/
misisulawesi Op deze webpagina en 
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  

Lees mee met onze blog 

Gebedspunten 
- Voor hen die getroffen zijn door de 
natuurramp (o.a. Palu) 

- Wijsheid om op een goede manier te 
functioneren in een toch wel heel 
andere cultuur. 

- Het nog beter ontwikkelen van onze 
Indonesische spreekvaardigheid en 
luistervaardigheid, want dat valt nog 
niet mee. 

- Het goede inzicht voor Laurens Jan 
welk toerustingsprogramma te 
ontwikkelen. 

We wensen jullie allen gezegende kerstdagen toe!  
 

Op moment van schrijven heeft de doop van Amos nog niet 

plaatsgevonden. Hij zal D.V. op 25 december (eerste kerstdag) 

gedoopt worden. Voor ons een beetje een ongebruikelijke datum voor 

een doop, maar voor de kerk hier niet. Het zal een bijzondere dienst 

worden. Zonder familie, in het Indonesisch, maar toch        

            www.gzb.nl/misisulawesi 

 

            Laurens Jan Vogelaar  
 

De thuisfrontcommissie (TFC) kan 
je ook bereiken, namelijk via het 
mailadres misi.sulawesi@gmail.om 
of neem contact op met  
Ronald van Kaam 06 46244471. 

‘één Heere, één geloof, één doop, 

één God en Vader van allen, Die 

boven allen en door allen en in u allen 

is’ (Efeze 4 vers 5 en 6). 

Afb. Vóór een tongkonan (traditioneel 

huis in tana Toraja) 

Afb. Pak (Indonesisch 

voor: meneer)  

Tim met Amos 

http://www.gzb.nl/misisulawesi
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