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Beste (deelgenoten)gemeenteleden, familie en vrienden,

In dit nummer:

Ons afgelopen verlof
Onze vorige nieuwsbrief
is alweer van enige tijd
geleden, nog van vóór
ons verlof. Inmiddels zijn
we alweer een aantal
maanden terug in Indonesië, op onze vertrouwde stek in Palopo. Ons
verlof van drie maanden
(waarvan ook een deel
studieverlof was voor
Laurens Jan) was het
best te omschrijven met
deze woorden: fijn en intensief. Het was erg fijn
om na twee jaar veel van
jullie weer te kunnen ontmoeten en spreken. Om
ons weer heel welkom te
voelen in onze thuisgemeente in Den Haag, in
veel andere
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(meelevende) gemeenten
en bij te kunnen praten
met de trouwe leden van
onze Thuisfrontcommissie (TFC). Om in de preken en presentaties wat
te kunnen delen van ons
leven en werken in Indonesië. Het was fijn dat
Jefta en Febe naar een
(voor hen tot dan toe onbekende) school in Rotterdam konden, waar ze
een warm welkom kregen
en het naar hun zin hebben gehad. En dat zelfs
Amos voor een paar
maanden op de peuterspeelzaal kon komen. Het
was fijn dat we in een
prachtig huis konden verblijven, van alle gemak-

ken voorzien. En zo kunnen we nog wel even
doorgaan. Maar het was
ook erg intensief. Want
alle ‘gemiste’ ontmoetingen van de afgelopen
twee jaar ‘inhalen’ in drie
maanden, dat gaat gewoon niet. Zeker niet als
er daarbij ook nog veel
andere afspraken komen.
Het was dus een fijne tijd
in Nederland, maar in
Indonesië moesten we
wel weer een beetje op
adem komen...
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Pasen
Met Pasen waren we uitgenodigd
door pdt. (dominee) Priyo, een collega-predikant uit het kernteam. Hij is
dominee in drie gemeenten in Luwu
Timur, zo’n drieënhalf uur rijden bij
ons vandaan. Deze drie gemeenten
hadden op zondagochtend een gezamenlijke paasviering op het
strand. Laurens Jan mocht preken.
Dat was weer een nieuwe ervaring!
Hoewel we in Den Haag ook dichtbij
het strand woonden, hebben we
daar nooit een kerkdienst op het
strand gehad... Laurens Jan preekte
over het nut van de opstanding van
Jezus voor ons. De opstanding van
Christus is de garantie voor onze
toekomstige opstanding (vgl. H.C.
zondag 17). Om dit duidelijk te maken, maakte hij gebruik van het
beeld van een rijstkorrel. Dus niet
het beeld van een graankorrel, want
daar zijn ze hier niet mee vertrouwd.
Maar het beeld van een rijstkorrel.
Ze weten dat de rijstkorrel moet drogen, voor het zaaien geweekt moet

Preken op het strand

worden in water, vervolgens het stervensproces in de grond. Dan uitein-

delijk de vrucht: een stengel vol met
rijstkorrels. Zo moeten ook wij gezaaid worden, sterven. Maar we zullen opgewekt worden met een nieuw
lichaam. Zonder zonde, lijden, ziekte
en pijn. Dominee Priyo haalde nog
aan dat wij vier jaar geleden ook
aanwezig waren op het strand daar
in Luwu Timur, ook met Pasen. Dat
was nog in de tijd dat we taalstudie
deden in Yogyakarta, maar i.v.m.
ons visum (een week) in Palopo waren: onze eerste kennismaking met
Palopo (en omgeving). Dominee
Priyo bracht in herinnering dat we
toen nog met zijn vieren waren en
dat Amos toen nog verborgen was in
Lourina’s buik. We realiseerden ons
weer extra hoe God de afgelopen
jaren voor ons heeft gezorgd en ons
heeft beschermd.

Leiderschap
Al snel na onze uitzending kwamen
we erachter dat de kerk die we dienen een lange geschiedenis van
ruzie en conflict heeft. Er zijn verschillende ‘bloedgroepen’ die strijden om de macht. Dit bemoeilijkt
het samen ontwikkelen van een
vormings- en toerustingsprogramma. Bidt u mee om leiders die zichzelf verloochenen, hun eigenbelang
terzijde stellen, het goede voor het
geheel van de gemeenten zoeken,
niet op geld gericht zijn, oprecht en
eerlijk zijn?

Na de dienst op het strand zijn er nog spelletjes

Training over de Heidelberger Catechismus
De GPIL heeft de Heidelberger Catechismus in haar grondslag staan
als bron voor het geloofsonderricht.
Ook heeft de kerk in haar beleidsplan uitgesproken dat ze meer reformatorisch wil worden. De inhoud
van de Heidelberger Catechismus
is echter onbekend. Via trainingen
willen we daar verandering in brengen. We hebben GPIL- predikanten
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gevraagd om een uitleg te schrijven
waarbij veel aandacht is voor de
relevantie. Wat is de actualiteit van
de Heidelberger Catechismus in de
context van Indonesië/Sulawesi/
Luwu? De GPIL -predikanten
schreven ook een preek bij de verschillende zondagen. Tijdens de
training is een deel van de Heidelberger Catechismus geïntrodu-

ceerd. Daarbij hebben de ouderlingen en de leiders van de jongvolwassenkringen ook allerlei handreikingen gekregen hoe de inhoud van
de Heidelberger Catechismus aan
de orde gesteld kan worden in de
bijeenkomsten van de gemeente.
Het is bijzonder om te merken hoe
positief de training ontvangen
wordt.
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Training van zondagsschoolleiders
Al langer stond een training van
zondagsschoolleiders gepland.
Door de pandemie was het er
steeds niet van gekomen. Ook omdat we afhankelijk waren van trainers uit Toraja land. In april was het
eindelijk zo ver. Er waren 30 zondagsschoolleiders die de potentie
hebben om trainer te worden in de
GPIL. Deze zondagsschoolleiders
zijn een aantal dagen intensief getraind. Nu brengen ze het geleerde
in de praktijk. In augustus of sep-

tember is er dan een tweede training. De bedoeling is dat er begin
2023 nog een training komt. Dan
zijn deze 30 zondagsschoolleiders
klaargestoomd om binnen de GPIL
de trainingen te geven aan de andere zondagsschoolleiders van de
ongeveer 115 GPIL- gemeenten.
Tijdens de training leren de zondagsschoolleiders hoe ze een bijbelverhaal zo kunnen vertellen dat
de kinderen ophoren over de grote
daden van God en de volgende

keer graag terugkomen. We zien uit
naar het vervolg in augustus/
september. We vinden het ook
spannend, want in de GPIL begint
men vaak enthousiast aan een training, maar na verloop van tijd ebt
het enthousiasme weg en worden
de deelnemers opgeslokt door het
leven van alle dag. Zullen de getrainde zondagsschoolleiders volhouden en gemotiveerd blijven?
Bidt u mee?

Bezoek uit Nederland
In mei kwamen drie vrienden uit
Nederland (oud-studiegenoten van
Laurens Jan en alledrie ook predikant) ons met een bezoek vereren.
Het was erg fijn om bijna twee weken met elkaar op te trekken en
hen het één ander te laten ervaren
en te laten zien van ons wonen en
werken hier. Het was voor hen ook
een studiereis. De onderzoeksvraag was: hoe wordt binnen de
GPIL het geloof beleefd in gebed,
preek en lied? Daarbij zoomden ze
in op Psalm 23. Er was een miniconferentie georganiseerd met
GPIL-predikanten om daarover
door te praten. Maar ze hebben ook
met veel andere mensen hier kunnen spreken, bijvoorbeeld tijdens
een weekend in het afgelegen gebied Bastem, waar ze ook hebben
gepreekt. Verder zijn ze bij een
dienst bij mensen thuis geweest
(ook gepreekt), bij een bruiloft en
hebben ze de training over de Heidelberger Catechismus mee kunnen maken.

In Bastem. Bij de kerk waar de training werd gegeven.

Psalmen oefenen
In de meeste GPIL-gemeenten worden weinig psalmen gezongen tijdens de dienst. Veel zijn er ook onbekend. Om hier wat verandering in
te brengen, heeft een predikant van
een GPIL-gemeente hier in Palopo
Lourina gevraagd om wat te oefenen met (vooral) onbekende psalmen, tijdens een moment met de
kerkenraad. In die gemeente is er
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‘was Lourina gevraagd om tijdens
zo’n dienst als ‘voorzanger’ te dienen’

gemiddeld eens per maand een
dienst waarin alleen psalmen worden gezongen. De vorige maand
was Lourina gevraagd om tijdens
zo’n dienst als ‘voorzanger’ te dienen. Mooi om ook op deze manier
ons steentje bij te kunnen dragen.

Pagina 3

Tenslotte
Het schooljaar van de kinderen is
inmiddels afgerond en hun vakantie is begonnen. We zijn nog bezig
met de laatste taken van de Wereldschool en daarna hopen we er
nog even tussenuit te gaan.
Vanuit Palopo een hartelijke groet
voor jullie allen!
Laurens Jan en Lourina, Jefta,
Febe en Amos Vogelaar

De laatste schooldag van het jaar

Dankpunten
•
•
•

De inzet van de trouwe leden van onze TFC (na vier jaar
nog dezelfde samenstelling)
De positief ontvangen training over de Heidelberger Catechismus
De goede afronding van het schooljaar door Jefta en
Febe

Gebedspunten
•

•

De getrainde zondagsschoolleiders. Bid voor volharding,
zodat de getrainde zondagsschoolleiders het hele trainingstraject doorlopen en instrumenten worden in de handen van de Heere God om ook de andere zondagsschoolleiders te trainen en toe te rusten.
Eenheid binnen de GPIL. Dat de leiders binnen de GPIL
het goede voor het geheel van de gemeenten zoeken.

Samen met de zeer gewaardeerde leden van onze TFC

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!
Voor adreswijzigingen en
overige informatie
GZB | Postbus 28 | 3970 AA |
Driebergen
T 0343-512444 | E
info@gzb.nl | W www.gzb.nl

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!

