
 
Na een voorspoedige reis 
kwamen we aan in Yogya-
karta, op het eiland Java. We 
hebben hier een fijn huis(je), 
daar zijn we echt blij mee. 
Inmiddels zijn we alweer een 
aantal maanden aan de taal-
studie. We merken zeker dat 
we vooruit gaan, al realise-
ren we ons ook steeds weer 
dat we nog la ng niet uitge-
leerd zijn… Het valt nog niet 
altijd mee om duidelijk te 
maken wat we willen zeggen 
en van een preek bijvoor-
beeld kunnen we nog veel 
niet volgen (dat gaat natuur-
lijk ook erg snel). Het insti-
tuut waar we taalstudie doen 
(Wisma Bahasa) is echt een 
fijne plek om te zijn. De do-
centen en staf zijn professio-
neel, vriendelijk en behulp-

zaam. Recent werden 
we ook uitgenodigd om 
aanwezig te zijn bij het 
gebedsmoment dat eens 
in de paar weken 
plaatsvindt. De christe-
lijke leraren en staf ko-
men dan bij elkaar om 
samen te bidden, te zin-
gen en een stuk uit de 
Bijbel te lezen. Mooi om 
daarbij te zijn. Naast het 
volgen van de lessen 
elke dag, proberen we 
natuurlijk ook thuis nog 
zoveel mogelijk te stu-
deren (en huiswerk te 
maken) om ons de taal 
eigen te maken. Jefta 
gaat ook twee dagen per 
week naar Wisma Baha-
sa. Hij heeft in zijn een-
tje les; wij samen. De 

andere drie dagen per 
week gaat Jefta naar een 
‘Kindergarten’. Febe 
gaat vijf dagen per week 
naar de ‘Playgroup’, bij 
dezelfde ‘school’ als 
waar Jefta heengaat. Ze 
hebben het er wel naar 
hun zin. Spelenderwijs 
pikken ze er hopelijk 
ook wat van de taal op. 
Ook krijgen ze beiden 
thuis (via de Wereld-
school, internet) nog 
het vak Nederlands. We 
zijn blij dat het tot nu 
toe zo goed met ze gaat. 
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Singapore 

Onverwachts moesten we eind maart 
ineens naar Singapore, in verband met het 
werkvisum. We wilden namelijk in eerste 
instantie ons sociaal-cultureel visum laten 
verlengen, maar omdat ons werkvisum al 
verleend was, bleek dat niet meer 
mogelijk te zijn. We moesten toen 
halsoverkop naar de Indonesische 
ambassade in Singapore om ons 
werkvisum op te halen. Op vrijdag zijn de 
tickets en een hostel geboekt door de staf 
van Wisma Bahasa, hebben wij in allerijl 
ons huis leeggehaald zodat de de huur 
niet door zou lopen, onze tassen gepakt, 
enz. Zaterdagochtend werden we in alle 
vroegte opgehaald en naar het vliegveld 
gebracht. Het was heel fijn dat de mensen 
van Wisma Bahasa ons zo hielpen!  

Na twee ochtenden bij de ambassade in 
Singapore hadden we het werkvisum 
binnen. Dat ging dus best snel. In totaal 
zijn we een kleine week in Singapore 
geweest.  
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Uitzenddienst en afscheid 

21 januari 2018, de uitzenddienst. Wat 
lijkt het alweer lang geleden. Er is in de 
afgelopen maanden zo veel gebeurd… 
Toch is het op het moment van schrijven 
van deze nieuwsbrief nog maar ruim drie 
maanden geleden dat we in de 
ochtenddienst van 21 januari jl. werden 
uitgezonden vanuit ‘onze’  Bethlehemkerk 
in Den Haag. Wat was het een mooie, 
bemoedigende, indrukwekkende en ook 
wel een beetje emotionele dienst. Ds. Ad 
Vastenhoud, missionair predikant van de 
Bethlehemkerk, leidde de dienst. Op 26 
juni 2011, toen Laurens Jan intrede deed 
in Den Haag, leidde hij ook (een deel van) 
de dienst. Heel mooi dat hij ook deze 
dienst leidde, na 6 jaren intensieve en 
goede samenwerking! Ds. William den 
Boer uit Sliedrecht, een goede vriend van 
ons, hield een preek die we nog zeker niet 
vergeten zijn. Laurens Jan en hij kennen 
elkaar al vanaf het begin van hun 
studententijd (toen ze dus zo’n 18/19 jaar 
oud waren) en hebben jarenlang met 
elkaar in een studentenhuis gewoond. Ds. 
Jan Ouwehand deed namens de GZB de 
uitzending. Aan de handoplegging deden 

naast de genoemde 
predikanten ook Denny Bol, 
lid van onze TFC en ook onze 
buurman in Den Haag en 
onze beide vaders mee. Heel 
bemoedigend! Na de dienst 
hebben we van heel veel 
mensen afscheid kunnen 
nemen en kregen we veel 
mooie woorden mee. Op 26 

januari hadden we no g een 
moment van afscheid, toen 
op Schiphol, met een deel van 
onze familie en vrienden. 
Heel fijn om op deze manier 
weg te kunnen gaan, maar 
toch ook wel een beetje 
moeilijk als je weet dat je ze 
(waarschijnlijk) pas over 
twee jaar weer ziet… 

Afb: 'namens God gezonden en gezegend' 

Afb: 'Taalles op Wisma Bahasa' 
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preken, in een dorp ruim twee uur 
rijden van Palopo. Het was mooi 
om daar samen het avondmaal te 
vieren. Op maandag gingen we 
natuurlijk gelijk naar het 
immigratiekantoor in Palopo. Ook 
op dinsdag en woensdag waren we 
daar, vergezeld door ds. Lambang 
die ons hielp, te vinden. En toen 
hadden we toch echt wat we nodig 
hadden om te mogen wonen/
werken in Palopo! We zijn blij en 
dankbaar dat het allemaal zo 
voorspoedig is gegaan. We zijn die 
week in Palopo echt ‘op 
sleeptouw’ genomen en hebben 
veel gezien en kennis gemaakt met 
mensen. We zijn meegenomen 
naar een bruiloft, Laurens Jan is 
meegeweest naar een begrafenis 
(waar hij ook gelijk iets ‘moest’ 
zeggen in zijn beperkte 
Indonesisch), we hebben bij 
verschillende mensen gegeten, 
enz. Heel mooi, maar ook intensief 
allemaal! Palopo was ook wel echt 
even wat anders dan Yogyakarta. 
In Palopo zijn vrijwel geen blanke 
mensen te vinden; we waren echt 
een bezienswaardigheid. Bijna 
iedereen wilde met ons op de foto, 

vooral met Jefta en Febe…Verder 
is zowel in Yogyakarta als in 
Palopo de meerderheid van de 
bevolking moslim (in Palopo zo’n 
70 %). Maar in Palopo voelde het 
toch wat beklemmender, iets 
minder open. We beseften dat we 
daar echt wel even zullen moeten 
wennen. Maar we vertrouwen 
erop dat we ook daar onze plek 
wel zullen vinden. 

Palopo 

Onze volgende bestemming was 
Palopo (omdat dat de plaats is 
waar we uiteindelijk gaan 
wonen/werken), om het proces 
van de werkvergunning af te 
ronden. Best spannend voor ons; 
hoe zou het zijn in de plaats 
waar we de komende jaren 
hopen door te brengen? We 
werden heel hartelijk ontvangen 
op het vliegveld(je) van Palopo 
door ds. Lambang (de voorzitter 
van de synode van de GPIL en 
met wie Laurens Jan in de 
toekomst veel zal gaan 
samenwerken) en nog een ander 
lid van het synodebestuur. We 
waren ontzettend moe na een 
nacht niet geslapen te hebben, 
maar voordat we een beetje 
konden uitrusten werden we 
eerst getrakteerd op een 
maaltijd met vis, ergens bij de 
zee (Palopo ligt aan de zee). En 
vis hebben we de dagen daarna 
ook nog veel gegeten… De 
zondag (eerste paasdag) na onze 
aankomst werden we om 6 uur 
’s ochtends opgehaald: we 
gingen met ds. Lambang mee 
naar de gemeente waar hij ging 

Na ruim een week in Palopo 
gingen we naar onze laatste ‘stop’: 
Makassar (hoofdstad van de 
provincie Zuid-Sulawesi). Zoals 
het er nu naar uitziet en als alles 
goed gaat, zal Lourina te zijner 
tijd in Makassar gaan bevallen. 
We gingen nog een aantal dagen 
naar Makassar, omdat we toch via 
Makassar moesten vliegen en zo 
de mogelijkheid hadden om een 
aantal ziekenhuizen te bezoeken. 
Zo konden we kijken welk 
ziekenhuis ons het meest geschikt 
leek. We hebben drie 
ziekenhuizen bezocht en in alle 
drie de ziekenhuizen hebben we 

Makassar 
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Afb: 'Ds. Lambang wijst op synodekan-
toor GPIL naar foto van Bethlehemkerk, 
gekregen op gemeenteavond van 18 
april 2017, waar hij ook een presentatie 
hield.' 

een arts kunnen spreken. In e e n 
ziekenhuis voelden we ons het 
meest op ons gemak: de arts was 
voor ons gevoel kundig, sprak 
goed Engels en was ook heel 
behulpzaam. Waarschijnlijk kiezen 
we voor dit ziekenhuis. Maar hoe 
dan ook, de ziekenhuizen in 
Indonesie  zijn toch echt wel wat 
anders dan in Nederland… 
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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 

- Dat alles rond het visum/ de
werkvergunning in orde is gekomen.
- Dat ook Jefta en Febe goed in hun
vel zitten.
- Voor de mogelijkheid om taalstudie
te doen op Wisma Bahasa, met hele
deskundige, vriendelijke en
behulpzame docenten.
- Voor de goede kennismaking en

hartelijke ontvangst in Palopo.

Contact 
Je kunt ons volgen via gzb.nl/misisulawesi 
Op deze webpagina plaatsen we 
berichten op onze blog en kun je meer 
informatie vinden. Ook zijn wij te bereiken 
via mail en facebook.  

 lourina_z @hotmail.com

 laurensjanvogelaar @gmail.com

Ons postadres is in ieder geval tot 22 juni: 

P.O. Wisma Bahasa (Indonesian & 
Javanese Langauge Course),  

Jl. Affandi, Gg. Bromo # 15A, Mrican, 
Yogyakarta 55281, Indonesia 

Lees mee met onze blog 

Gebedspunten 

- Voor hen die door de terroristische
aanslagen in Surabaya (13 en 14 mei
jl.) in rouw gedompeld zijn.
- Voor volharding/
doorzettingsvermogen in het leren
van de taal.
- Voor het vervolg van de
zwangerschap en rust/overgave
voor alle onzekerheden rond de
zwangerschap.Tip 

Via de website kunt u zich aanmelden om een e-mail te krijgen zodra 
wij een nieuwe blog hebben geplaatst. Ook kunt u zich daar 
aanmelden voor de nieuwsbrieven. 

Momenteel zijn we dus weer hard aan de taalstudie! We zijn erg 
gemotiveerd om de taal goed onder de knie te krijgen, want het is 
toch wel prettig om te kunnen communiceren met mensen. Vooral in 
Palopo spreken maar weinig mensen Engels, dus is het des te 
belangrijker om nu een dusdanig niveau te bereiken dat we ons goed 
kunnen uitdrukken. Preken in het Indonesisch lijkt nu nog wel een 
hele uitdaging… Zoals het er nu naar uitziet zullen we tot eind juni in 
Yogyakarta blijven om taalstudie te doen, daarna naar Palopo vliegen 
om ons daar alvast een beetje te settelen en na drie weken met de 
auto (omdat vliegen dan niet meer mogelijk is vanwege 
zwangerschap) naar Makassar gaan om daar de bevalling (als het 
goed is in augustus) af te wachten. We zijn dankbaar dat het met ons 
vieren zo goed gaat. Ook de zwangerschap verloopt tot nu toe 
voorspoedig. We zijn ook erg blij met al het meeleven van jullie! Wat 
veel kaartjes, mailtjes, enz., ook rond onze verjaardagen, hebben we 
al gekregen! Dat doet ons, ook de kinderen, erg goed. Dank jullie wel. 
Een hartelijke groet uit Yogyakarta,  

Laurens Jan, Lourina, Jefta en Febe 

Tenslotte 

www.gzb.nl/misisulawesi 

Laurens Jan Vogelaar 

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

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

