
Beste familie, vrienden en  
(deelgenoten)gemeenteleden, 

Een hartelijke groet vanuit Palopo, waar de zon overdag vaak uitbundig schijnt en het dan 
heel warm is, maar waar de regen (vooral ‘s avonds/’s nachts) ook met grote hoeveelheden uit 
de lucht komt. Op verschillende plekken (ook bij ons in de omgeving) heeft die overvloedige regen 
voor overstromingen en aardverschuivingen gezorgd met  veel schade tot gevolg (en soms zelfs 
dodelijke slachtoffers). 

 

De afgelopen maanden hebben er weer de nodige trainingen plaatsgevonden, bijvoorbeeld de  
MGM-training: in beweging zetten van kerk en samenleving (zie daarover ook de blog op www.gzb.nl/
misisulawesi). Laurens Jan is bij deze trainingen vooral coach.  Hij regelt veel voor de trainingen, 
begeleidt de teamleden en geeft feedback. Op deze manier kan er hopelijk t.z.t. een goede overdracht 
plaatsvinden. Verder is er in de afgelopen maanden natuurlijk ook regelmatig vergaderd met het 
kernteam (o.a. over de plannen voor het toerustingsprogramma voor het nieuwe jaar) en is  er materiaal 
voor nieuwe modules geschreven. Tenslotte zijn in deze maand december  overal kerstvieringen. Laurens 
Jan leidt ook regelmatig  een dienst ergens. A.s. vrijdag hoopt hij (wellicht gaan we met ons hele gezin) 
nog naar Malili te gaan, zo’n 4 uur rijden bij ons vandaan.  

Sinds afgelopen oktober zijn de scholen hier in Palopo weer beperkt open, na  anderhalf jaar volledig 
online onderwijs. Jefta en Febe mogen twee dagen per week naar school, zo’n drie uur per dag. Het is 
niet veel, maar ze genieten ontzettend van hun schooldagen. 
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GZB-bezoek 
Afgelopen  november kregen we het eerste 
(en enige) bezoek uit Nederland sinds onze 
terugkeer van ons vorige verlof: ds. Daan 
van der Kraan, onze (nieuwe) 
regiocoördinator van de GZB. Vanwege de 
Corona-maatregelen was het ook voor hem 
niet mogelijk om eerder te komen. Het was 
erg goed dat hij met eigen ogen  wat van 
het werk en de context hier kon zien en 
mensen van de GPIL (bijv. het 
synodebestuur en de leden van het 
kernteam )kon spreken. Ook was het fijn 
om heel open met hem te spreken over 
veel verschillende zaken: de uitdagingen in 
het werk hier, de zegeningen die we hier 
ervaren, de toekomst, enz. Het was een 
bemoedigend bezoek. Ook de kinderen 
hebben ontzettend genoten van zijn 
aanwezigheid. 
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Laurens Jan bezoekt (via de stichting 
Epafras) ook Nederlandse gevangenen in 
Indonesië. Zonder vaccinatie zou dat nu 
niet gaan. In zijn zoektocht naar een vaccin 
ontmoette hij een dokter, met wie hij 
vervolgens een afspraak gemaakt heeft om 
eens door te praten. Tijdens het gesprek 
was er alle ruimte om met de dokter, die 
moslim is, door te praten over de Islam en 
het christelijk geloof. Na ons verlof zullen 
we elkaar opnieuw ontmoeten. In een sfeer 
van vriendschap vragen naar wat de ander 
beweegt en ook zelf mogen delen hoe je 
geraakt bent door de liefde van Jezus: we 
vertrouwen erop dat God ook in de 
toekomst steeds weer zulke ontmoetingen 
arrangeert. 

Afb. In onze tuin 

Bijzondere ontmoeting 

Afb. Ook de kerstviering van school is dit jaar (weer) online. 

Afb. Daan preekt, Laurens Jan vertaalt 
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Afb. creatieve werkvormen tijdens een MGM-training. 

Hoe gaat het met jullie? Op deze vraag hopen 
we binnenkort ‘live’ een antwoord te krijgen: 
we hopen namelijk op 20 december a.s. in het 
vliegtuig te stappen en op 21 december aan te 
komen in Nederland voor ons tweede verlof! 
Om in Makassar te komen, nemen we eerst de 
nachtbus vanuit Palopo, dus het gaat weer een 
lange reis worden. Een geplande reis is altijd 
onder voorbehoud natuurlijk, maar nu nog iets 
meer, aangezien de verlening van onze Kitas 
(verblijfs/werkvergunning) nog niet rond is en 
dat wel rond moet zijn vóór ons vertrek. Nog 
even spannend dus.  

De eerste weken van ons verlof mogen we in 
een prachtig huis verblijven in de Achterhoek. 
Het zal fijn zijn om daar bij te kunnen komen 
van de reis en de afgelopen tijd.   

Vanaf 8 januari zullen we onze intrek nemen in 
een huis in Rotterdam. Een geschikte woning 
vinden in Den Haag waar we de rest van onze 
verloftijd konden verblijven (zonder nog eens 
te verkassen), was nog niet zo makkelijk. We 
vonden wel een geschikte woning in 
Rotterdam. Vooral vanwege de school voor 
Jefta en Febe is het natuurlijk jammer dat het 
niet in Den Haag is, maar inmiddels zijn ze wel 
aan het idee gewend dat ze in Rotterdam naar 
school zullen gaan. Den Haag is gelukkig niet 
heel ver van Rotterdam, dus we zullen vast 
regelmatig in Den Haag te vinden zijn. 

Verlof en studie 

Ons verlof is deze keer voor een periode van 3 
maanden. Dat heeft met het volgende te maken. 
Laurens Jan is in Indonesië aan een onderzoek 
begonnen. Het onderwerp is het vormings- en 
toerustingsprogramma dat binnen de Gereja 
Protestan Indonesis Luwu (GPIL) ontwikkeld wordt.  

Laurens Jan verzamelt tijdens het werk de 
verschillende data die nodig zijn om antwoord te 
geven op de vraag hoe een contextueel vormings- 
en toerustingsprogramma binnen de GPIL eruit 
ziet, wat de voorwaarden zijn om het programma 
met succes te ontwikkelen en welke rol de 
verschillende stakeholders (zouden moeten) 
spelen. Denk bijv. aan de rol van de kerkleiding, de 
GZB en de zendingswerker. De verzamelde data 
moeten geanalyseerd worden en daar heeft 
Laurens Jan in Indonesië onvoldoende tijd voor. 

Omdat de GZB het onderzoek van Laurens Jan 
belangrijk en relevant vindt, heeft Laurens een 
maand extra verlof gekregen om hier in Nederland 
aan te kunnen werken. Het is het verlangen van 
Laurens Jan dat de GZB en de Indonesische 
kerken door de opgedane kennis opgebouwd 
worden en de vorming en toerusting van Gods 
gemeente wereldwijd een extra impuls krijgt. 



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 

 

Dankpunten 

• Het bezoek van onze 
regiocoördinator van de GZB. 

• Alle zegeningen die we de 
afgelopen 2 jaar hebben 
ervaren: dat het met de 
kinderen (en onszelf) zo goed 
gaat, dat er toch nog best veel 
trainingen doorgang konden 
vinden en dat we hier steeds 
meer onze plek hebben 
gevonden. 

Tijdens ons verlof zullen we uiteraard in onze uitzendende gemeente (de 
Bethlehemkerk) en in onze deelgenotengemeenten aanwezig zijn en daar ook 
wat van onze ervaringen delen. Laurens Jan zal dan de dienst leiden (met een 
preek over zending) en tijdens of na de dienst zullen we een korte presentatie 
geven. Van harte welkom natuurlijk! (Hoewel het vanwege de Corona-
maatregelen misschien niet altijd fysiek kan.) Hieronder ziet u een overzicht. 

Zondag 26 december (2e Kerstdag) middagdienst : Rotterdam (Hoflaankerk) 

Zondag 9 januari ochtenddienst: Den Haag (Bethlehemkerk) 

Zondag 16 januari ochtenddienst: ‘s Gravenzande (Dorpskerk) 

Zondag 16 januari middagdienst: Puttershoek 

Zondag 23 januari ochtenddienst: Wilnis 

Zondag 23 januari middag/avonddienst: Poeldijk 

Zondag 30 januari ochtenddienst: Zegveld 

Zondag 30 januari middag/avonddienst: Stellendam 

Dinsdag 1 februari: gemeenteavond Zegveld 

Zondag 6 februari ochtenddienst: Andel 

Zondag 6 februari middag/avonddienst: Sliedrecht  

Zondag 13 februari ochtenddienst: Delft  

Zondag 13 februari middag/avonddienst: Everdingen 

Zondag 20 februari: ochtenddienst Den Ham (gereformeerde kerk) 

 

We zien ernaar uit jullie tijdens ons verlof te ontmoeten. Hopelijk tot dan! 

Hartelijke groeten vanuit Palopo, 

Laurens Jan en Lourina Vogelaar 

Jefta, Febe en Amos 

Lees mee met onze blog 

Gebedspunten 
• Wijsheid, inzicht en tact voor 

het synodebestuur, het 
kernteam en de betrokken 
medewerkers van de GZB nu er 
wordt nagedacht over een 
nieuw toerustingsprogramma 
voor het jaar 2022. Wat moet 
prioriteit krijgen/wat is 
haalbaar? 

• De mensen die getroffen zijn 
door de overstromingen en 
aardverschuivingen. 

• Bescherming tijdens onze reis 
naar Nederland en een goede 
verlofperiode voor ons alle vijf. 

Kerkdiensten (met presentatie) 

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 

 

            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. 

http://www.gzb.nl/misisulawesi
http://www.gzb.nl/misisulawesi
https://www.facebook.com/laurensjan.vogelaar
http://www.gzb.nl/misisulawesi
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