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Naar Nederland
Beste (deelgenoten)gemeenteleden, familie en vrienden,

Het voelt wat onwerkelijk: deze
nieuwsbrief wordt geschreven
terwijl het zweet van ons afloopt,
maar over zo’n anderhalve week
hopen we in een (voor ons extra)
koud Nederland te landen! Jefta
hoopt op sneeuw in Nederland! We
hielden altijd erg van de warmte. In
onze vakanties zochten we het
liefst een bestemming uit waar we
grote kans hadden dat de zon
scheen. En nu wónen we in een
land waar het altijd warm is, en nu
verlangen we toch wel een beetje
naar dat lekkere frisse weer in
Nederland… Want we moeten hier
wel gewoon ons werk doen, terwijl
het zo’n 34 graden is. En in ons
huis blijft het, ondanks de airco,
toch erg warm. Na ons verlof gaan
we ons nog eens wat meer
verdiepen in de mogelijkheden om
ons (gehuurde) huis (met golfplaten

dak) eventueel beter te isoleren.
We kijken er ontzettend
naar uit om onze lieve zoon en ons
lieve broertje Amos aan jullie
allemaal voor te stellen. Ook dat is
een wat onwerkelijk idee: we
vertrokken zo’n twee jaar geleden
uit Nederland met twee kinderen op
weg naar Yogyakarta, Lourina was
toen zo’n 12 weken zwanger. We
hopen nu aan te komen vanuit
Palopo, met een derde kindje, die
inmiddels al kan lopen (zelfs
rennen!). Wat is er veel gebeurd in
ons leven, de afgelopen twee jaar.
Soms moeten we daar even bewust
bij stil staan en ook onze
zegeningen tellen.

We hopen op maandag 16
december hier uit Palopo te
vertrekken, met de nachtbus naar
Makassar. Op woensdag 18
december hopen we dan in
Nederland aan te komen. We zijn
erg blij dat we vanaf 10/11 januari
in een huis in Den Haag (Kijkduin)
terecht kunnen en Jefta en Febe in
die periode ook naar school
kunnen. Daar hebben ze erg veel
zin in. Vooral Jefta kijkt er naar uit
om zijn vriendjes weer te zien. De
eerste paar weken van ons verlof
zullen we op verschillende plaatsen
verblijven, o.a. in Waddinxveen en
bij onze ouders. Op 18 februari
2020 hopen we weer terug te gaan
naar Indonesië.

Kerst op Sulawesi
We dachten in eerste instantie
dat we de kerstperiode hier niet
mee gingen maken dit jaar. Maar
dat blijkt toch niet helemaal te
kloppen… Op 30 november jl.
waren we al aanwezig bij een
kerstdienst! Laurens Jan was
gevraagd om de preek te houden
tijdens een interkerkelijke
kerstviering in een dorp hier zo’n
vier uur rijden vandaan. We zijn
dus zaterdagmiddag al vertrokken
uit Palopo en zijn ’s avonds
blijven slapen. De volgende
ochtend mocht Laurens Jan in de
plaatselijke GPIL-gemeente
namelijk de dienst leiden.
Afgelopen weekend waren we
weer in een gemeente te vinden
een aantal uren rijden vanaf
Palopo. Dit keer waren we
uitgenodigd door de chauffeur
van het GPIL-synodebestuur om
naar zijn geboortestreek te komen.
Dit zijn intensieve weekenden,
maar zeker de moeite waard! Ook
dit keer verzorgde Laurens Jan
weer de preek tijdens de
kerstviering op zaterdagavond en
op zondagmorgen leidde hij de
dienst. We sliepen in het huis van
de schoonouders van de dominee.
Het is bijzonder om te merken hoe
gastvrij we overal ontvangen
worden. Er stonden drie uitgebreide
maaltijden per dag voor ons klaar.

Afb: Bij het huis waar we verbleven i.v.m. kerstviering

Het is ook heel goed om zo GPILleden in een ander deel van Luwu
(het gebied waar wij wonen) te
ontmoeten en ook te merken wat er
leeft onder hen. Het is toch weer
een hele andere context dan de
gemeenten in en rond Palopo.
Deze periode zijn we dus erg druk
met de kerstvieringen hier, maar
het is ook heel mooi om te mogen
meemaken. Dus misschien toch
wel goed dat we nog een deel van
december hier zijn…

Afb: Jefta’s eerste gitaarles

Predikantenconvent en (vijfjaarlijkse) synodevergadering
In augustus kwamen de
predikanten van de GPIL bij elkaar.
We dachten na over een veelheid
aan thema’s. Laurens Jan hield
onder andere een inleiding over de
roeping en het geestelijk leven van
een predikant. Ook dachten we na
over de mogelijkheid van interactie
en participatie tijdens de momenten
van vorming en toerusting in de
plaatselijke gemeente.

Afb: in de GPIL-gemeente 'Kampung Baru' (samen met onze familie)
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In november kwam de
vijfjaarlijkse synode bij elkaar. Een
bijzondere ervaring. Om het met
een understatement te zeggen: een
aantal GPIL-leden heeft een
temperamentvol karakter. De
plannen rond vorming en toerusting
voor de komende periode zijn
besproken. We zijn dankbaar dat
de synode de plannen positief heeft
ontvangen.

Misi Sulawesi

Lezing op een (islam)universiteit en eten uitdelen aan minder
bedeelden in Palopo
Afgelopen september was Lourina
gevraagd om voor een groep
eerstejaars op één van de (islam)
universiteiten hier in Palopo een
lezing/presentatie te houden over
het onderwijssysteem, haar eigen
ervaringen op school en tijdens het
studentenleven en de
(academische) cultuur in
Nederland. Eén van de mensen die
in het comité zat om deze eerste
week voor studenten te
organiseren, had Lourina weleens
zien lopen met de kinderwagen. Hij
had gewoon wat rondgevraagd en
al gauw was hij erachter gekomen

Afb: Rijst uitdelen

waar wij woonden. Tja, zo makkelijk
gaat dat als je de enige blanke
familie bent. Soms heeft het ook
voordelen… Het was een hele
uitdaging om voor zo’n grote groep
in het Indonesisch wat te vertellen
(het kostte ook best wat
voorbereidingstijd), maar het was
ook wel weer een hele mooie kans
om daar eens te zijn.

Eén van onze (moslim)
buren, toevallig als soort conciërge
ook werkzaam op bovengenoemde
universiteit, vertelde dat hij elke
vrijdagochtend om half zes met

boxjes rijst een rondje door Palopo
maakt om dat uit te delen aan wat
minder bedeelden. Hij stelde
Lourina voor om eens mee te gaan.
En zo gingen ze een aantal weken
geleden ’s ochtends vroeg op pad,
met de brommer, om rijst uit te
delen aan mensen die de straat
schoonvegen, plastic verzamelen
(en daar ligt hier helaas heel veel
van gewoon op de straat), de becak
-chauffeur, enz. Het was een
bijzondere ervaring.

Afb: Lezing op universiteit

Bezoek uit Nederland

Afb: vis eten met ds. Ad Vastenhoud, Reinier
en vriendinnetje uit Jefta's klas bij het strand in Palopo
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Afgelopen september kregen we bezoek
uit Nederland: ds. Ad Vastenhoud (de
voormalige collega van Laurens Jan in
de Bethlehemkerk in Den Haag) en zijn
zoon Reinier kwamen ons opzoeken.
Het was fijn om een weekje samen op te
trekken en hen wat te laten zien van ons
leven en werk hier. Uiteraard kon ook
een bezoek aan Tana Toraja niet
ontbreken. In oktober kwamen Lourina’s
ouders samen met twee tantes op
bezoek. Ook dat was een goede tijd en
ook zij hebben veel nieuwe ervaringen
opgedaan. Ze kunnen zich nu beter een
voorstelling maken van hoe het is om
hier te leven en te werken. Ook de
kinderen genoten van deze bezoeken!
We vonden het ook erg leuk dat we op
de dag dat we 15 jaar getrouwd waren
er even op uit konden samen, omdat
Lourina’s ouders toen oppasten.
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Preekbeurten tijdens onze verlofperiode en presentaties
Deze nieuwsbrief bevat natuurlijk maar een greep van
wat wij hier zoal meemaken. Tijdens onze presentaties
(op zondagen, maar ook tijdens catechisatie- en
clubavonden) zullen we nog meer vertellen en laten we
ook veel foto’s zien.
Agenda
22 december: Den Haag (Bethlehemkerk, 10.00 uur)
29 december: Noorden (9.30 uur)
29 december: Rotterdam (Pro Rege, 17.00 uur)
5 januari: Den Ham (10.00 uur)

Welkom natuurlijk! Hieronder een lijstje waar we op de
zondagen te vinden zijn. Laurens Jan zal dan de dienst
leiden (met een preek in het kader van onze missie) en
tijdens of na de dienst zullen we dan een presentatie
houden.
2 februari: Wilnis (10.00 uur)
2 februari: Woerden (18.30 uur)
9 februari: Puttershoek (10.00 uur)
9 februari: Everdingen (18.30 uur)

16 februari: ’s Gravenzande (Dorpskerk, 10.00 uur)

12 januari: Zegveld (9.30 uur)

We hopen jullie te ontmoeten
tijdens onze verlofperiode!

12 januari: Delft (Nieuwe Kerk, 17.00 uur)
19 januari: Andel (9.30 uur)

16 februari ’s middags zijn we in de Bethlehemkerk
in Den Haag aanwezig en worden we ‘uitgezwaaid’.

19 januari: Stellendam (17.00 uur)
26 januari: Poeldijk (10.00 uur)
26 januari: Sliedrecht (Grote Kerk, 18.00 uur)

Dankpunten
Dat de synode de plannen voor het vormingsen toerustingsprogramma positief heeft ontvangen.

Contact
Je kunt ons volgen via gzb.nl/misisulawesi

Voor de kansen die we krijgen om ook met onze
moslimstadsgenoten/buren in contact te komen.

Op deze webpagina en Facebook plaatsen we
berichten en kun je meer informatie vinden.

Voor Gods hulp in deze eerste periode van onze
uitzending.

Wil je ons een bericht sturen?
Stuur dan een email

Gebedspunten

 lourina_z@hotmail.com

Voor het nieuw gekozen synodebestuur; voor
wijsheid en visie om de GPIL te leiden op een
samenbindende wijze.

 laurensjanvogelaar@gmail.com
www.gzb.nl/misisulawesi
Laurens Jan Vogelaar

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

Voor hen die zich inzetten om samen met ons het
vormings- en toerustingsprogramma te
ontwikkelen.
Voor een goede reis naar en een goed verblijf in
Nederland.

Colofon

GZB
Voor adreswijzigingen en
overige informatie:

GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

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!

Lees mee met onze blog

