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Hoe gaat het?
Beste familie, vrienden en (deelgenoten)gemeenteleden,
Hopelijk maken jullie het goed,
ondanks deze bijzondere tijden. In
deze nieuwsbrief lezen jullie weer hoe
het met ons gaat en waar wij de
afgelopen maanden zoal mee bezig
zijn geweest. In Nederland lijken de
maatregelen i.v.m. Corona
momenteel strenger dan bij ons. Hier
kan op zich best wel weer veel (met
inachtneming van de
gezondheidsprotocollen); het aantal
Coronabesmettingen daalt gelukkig
(en was hier sowieso al een stuk lager
dan in Nederland). Toch zijn de
scholen hier nog steeds gesloten, op
dat punt heeft men hier toch echt
andere inzichten. Jefta en Febe zijn al
vanaf maart thuis en ‘leren vanuit huis
(belajar dari rumah)’ zoals ze dat hier
noemen. Voor een deel gaat dat
online. Elke ochtend beginnen ze met
de ‘absensi’ invullen en daarna kijken

ze naar een ‘devosi (via Youtube)’,
rond 7.30 uur. Dat laatste is een
dagopening, meestal verzorgd door
één van de leraren; er wordt uit de
Bijbel gelezen, soms ook wordt er
gezongen en er is een korte
overdenking. Om 8.00 starten ze dan
met de lessen. Soms hebben ze via
Google Meet een ontmoeting met hun
juf (of meester) en klasgenootjes. Zo
wordt er wat uitgelegd over rekenen,
godsdienst, taal, enz. Zelfs sporten
hebben ze afgelopen week gedaan
achter de laptop! Ze krijgen daarna
vaak taken die ze moeten uitvoeren.
Sommen maken, iets schrijven en
regelmatig moet er ook een filmpje
worden gemaakt van bijv. iets wat ze
moeten presenteren. Febes
programma gaat tot ongeveer het
eind van de ochtend. Jefta heeft ’s
middags nog de gelegenheid om

dingen af te maken en op te sturen.
Normaal gesproken doen ze ’s
middags vaak ook iets aan hun
Nederlands, via de Wereldschool,
maar daar komt het deze maanden
even iets minder van. Het gaat echt
goed met ze, maar ze kijken er na al
die maanden wel erg naar uit om
weer gewoon naar school te gaan.
We hopen erg dat dat in het nieuwe
jaar weer kan, al hebben we daar tot
nu toe nog geen officieel bericht van
gekregen. Amos loopt er vaak een
beetje tussendoor, wat natuurlijk niet
altijd even handig is voor de
concentratie… Gelukkig slaapt hij
overdag ook nog wel. Hij begint
inmiddels een beetje te praten en dat
is vaak echt vermakelijk! We zijn
allemaal echt dol op ons boefje!

Een dramatische gebeurtenis in
Midden-Sulawesi
Op vrijdag 27 november jl. vond er
iets vreselijks plaats in een
(afgelegen) dorp ergens in MiddenSulawesi (overigens redelijk ver bij
ons vandaan, wij wonen in ZuidSulawesi): vier mensen (leden van
het Leger des Heils) werden op een

afschuwelijke wijze om het leven
gebracht door leden van een
terroristische groep. Uiteraard zijn wij
hierdoor, net als veel andere mensen
hier, ontzettend geschrokken. Wat
een tragedie! Laten we bidden voor
de nabestaanden van de slachtoffers,

voor de dorpsgenoten die er getuige
van zijn geweest en ook voor het land
Indonesië, in het bijzonder voor ‘ons’
eiland Sulawesi. Dat de spanningen
tussen moslims en christenen door
deze gebeurtenis niet (verder) zullen
oplaaien.

Afb. Training in Pakatan (Oost-Luwu)

De trainingen
Sinds een aantal maanden zijn de
trainingen weer opgestart. In drie
weken tijd gaat Laurens Jan dan met
het kernteam 11 verschillende
plekken af, zodat van alle GPILgemeenten afgevaardigden kunnen
komen naar een bepaalde plaats in
hun eigen gebied. De afgelopen
maanden zijn er rondes geweest met
de onderwerpen ‘de roeping, taken
en verantwoordelijkheden van
ambtsdragers’, nu staat het
onderwerp ‘preken’ (eerste fase, er
zullen er nog drie volgen) op het
programma.
Het is heel mooi dat er veel positieve
reacties komen van de deelnemers!
Ook is het bemoedigend om te
merken dat de leden van het
kernteam echt enthousiast zijn en dat
bijvoorbeeld ook tijdens Laurens Jans
verblijf in Jakarta (wat langer was dan
gepland, waardoor hij dus zelf niet bij
de trainingen aanwezig kon zijn) de
trainingen doorgang vonden.
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Visumperikelen
De procedure voor de verlening van
onze Kitas (verblijfs/werkvergunning)
verloopt dit jaar helaas heel moeizaam.
We zijn daarin afhankelijk van diverse
instanties, veel dingen kunnen we niet
zelf doen/aanvragen. Helaas zijn er
tijdens de procedure fouten gemaakt of
zijn dingen niet (op tijd) gedaan,
waardoor we nu behoorlijk in de
problemen zitten. Laurens Jan is
onlangs bijna twee weken in Jakarta
geweest, samen met ds. Lambang (de
synodevoorzitter van de GPIL) in een
uiterste poging om toch nog wat
geregeld te krijgen. Hun aanwezigheid
heeft er zeker voor gezorgd dat er nu
eindelijk wat beweging in het proces
zit, maar het blijft ontzettend
frustrerend hoe het allemaal gelopen is
en wat dat ons opgeleverd heeft. In
onze uitzendende gemeente en diverse
deelgenotengemeenten is gebeden
voor ons met betrekking tot deze
situatie. Heel erg bedankt daarvoor. We
hebben ook ervaren hoe fijn het is dat
in deze situatie een organisatie als de
GZB achter ons staat (we hebben
vooral heel veel gesproken met onze
regiocoördinator). Er werd goed
meegedacht, advies gegeven en we
voel(d)en ons echt gesteund.

Afb. met een appel, een luxe hier… ;-)

Een stukje geschreven
door Jefta (ongecensureerd)
Hallo!!!!!!

Afb. Jefta moest voor het vak godsdienst een gedicht schrijven over
de schoonheid van de schepping (planten) en een foto inleveren
waarop hij poseert met dat gedicht
December 2020

Bij jullie is er meer Corona Virus en jullie kunnen wel
naar school. Hier is echt niet veel Corona Virus, maar
toch kunnen we niet naar school. Dus dat is echt niet
leuk. Soms gaan we naar Toraja, een gebied in de
bergen waar het wat koeler is (ruim twee uur). Maar dat
kan nu ook niet omdat er een aardverschuiving is
geweest, waardoor een hele berghelling samen met de
weg de afgrond is ingestort. We zijn ook een keer via
Batusitanduk geweest (vier uur rijden), maar dat viel
tegen want de weg was heel slecht (papa zei dat hij het
niet had gedaan als hij wist hoe slecht de weg wel was).
Heel soms (als we een week vakantie hebben) gaan we
ook naar Bira, een dorpje aan een supermooie zee (en
strand). Gelukkig hebben we nu bijna vakantie, omdat
semester 1 (eerste halfjaar) bijna af is. Dan gaan we
waarschijnlijk naar Tentena en Danau Poso (Posomeer).
Een paar weken geleden moest papa vanwege het Kitas
naar Jakarta. Het plan was dat papa een paar dagen in
Jakarta zou blijven, maar die paar dagen werden bijna
twee weken!!!!!! Toen papa terugkwam, had papa wel
veel cadeaus mee. Febe en ik kregen allebei een
spelletje en ik een schip dat je in elkaar moest zetten en
een armband en een schrijfschrift waarin je preken kon
schrijven. Febe kreeg een Bijbel en een tas en een
armband en een kerstmasker. Dat was wel leuk. Soms
gaan we naar een waterval of rivier dichtbij ons huis. Tot
zover.
Doeg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tenslotte

Dankpunten

Wat zijn we ook deze maanden weer verwend met kaarten en
(Sinterklaas)pakketten uit Nederland van jullie. Wat hebben we genoten
van de chocoladeletters, lekkere drop, enz. Ontzettend bedankt voor al
jullie meeleven! We zitten hier inmiddels al midden in de Kerstperiode.
Van 1 tot 31 december zijn hier kerstvieringen. Afgelopen zaterdag
heeft Laurens Jan zijn eerste kerstviering van dit jaar geleid: in een
dorpje in Oost-Luwu, zo’n 3 uur rijden bij ons vandaan. We zijn met ons
hele gezin gegaan en hebben overnacht bij gemeenteleden die dicht bij
de kerk wonen. De volgende ochtend (zondag) preekte Laurens Jan
namelijk weer tijdens de dienst. Hij, Jefta en Febe hebben tijdens die
dienst het lied ‘O kom, o kom Immanuël’ (uiteraard in het Indonesisch)
gezongen. Met het uitzicht op de vervulling van deze verwachting
(Christus’ terugkomst) mogen we dienstbaar zijn in Zijn koninkrijk!

-Dat de trainingen inmiddels weer
opgestart zijn en dat er positieve
reacties komen van de deelnemers.
-Voor de steun en het meeleven wat
we ervaren van jullie als familie,
vrienden, (deelgenoten)
gemeenteleden en ook vanuit de GZB.
-Voor gezondheid en energie.

Gebedspunten
-Voor de nabestaanden van de
slachtoffers van de aanslag in MiddenSulawesi, voor het land Indonesië en in
het bijzonder het eiland Sulawesi.
-Dat onze Kitas
(verblijfs/werkvergunning) zal worden
afgegeven en de onzekerheid daarover
dan voorbij is.

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

-Dat de deelnemers van de tweede
preekmodule (in januari) inzichten op
mogen doen die hen helpen om het
Evangelie te verkondigen.

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

