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ANBI

Bezoek aan Indonesië
Voor ik met dit verslag begon, las ik Psalm 77.  
In vers 15 schrijft de Psalmist: “U bent de God  
die wonderen doet”. Ja, God doet nog steeds  

wonderen en zijn daden (vers 12) mogen we ook in deze nieuwsbrief gedenken.

Voor het jaarlijks voorgangersbezoek verzamel ik (tweedehands) spullen: kleren, schoenen, klein speelgoed, enz. 
Met deze spullen worden veel mensen blij gemaakt. Dit jaar had ik ontzettend veel gekregen, via onze vrienden- 
kring maar ook van een inloophuis en Shop 4 Nop in Bennekom. Het was bijna tachtig kilo. Hoe zou ik dit ooit in  
mijn eentje mee krijgen?

Na afloop van deze voorgangersbezoeken wilde ik wat langer in Indonesië blijven, zodat ik naar de herdenkingsdienst 
van mijn zus kon gaan, die vorig jaar overleden is. In overleg met mijn man kocht ik een ticket voor een maand. Ik 
kon dan met een gerust hart weg, omdat mijn man thuis zou blijven om voor onze drie tienerjongens te zorgen. Twee 
maanden later echter, nadat ik het ticket al had gekocht, besloot mijn man om toch met me mee te gaan. Maar hoe 
moest het dan met onze tieners? Konden ze wel alleen thuis blijven? 

Natuurlijk was ik er blij mee dat Heine met me meeging. En samen konden we in elk geval een deel van die spullen 
meenemen. Een paar maanden voor vertrek kwam ik in het dorp een kennis tegen. Hij vertelde dat hij en zijn gezin 
van plan waren in de zomervakantie naar Manado te gaan. Wat bijzonder! Ten eerste waren ook wij van plan om na 
de voorgangersbezoeken door te reizen naar Manado – mijn geboorteplaats –, in verband met de herdenkingsdienst 
van mijn zus. Ten tweede bleken zij in hetzelfde vliegtuig als wij te zitten. En ten derde hadden ze heel weinig ba-
gage, zodat we gedeeltelijk onder hun naam bijna honderd kilo bagage mee konden nemen. Ja, God doet nog steeds 
wonderen!

En niet te vergeten was het ook een knipoog van de Heer dat onze jongens het samen fijn hebben gehad in die 
maand zonder hun ouders. Ook zijn we gezond weer thuisgekomen. 

Trees Smit 
coördinator

O Hierbij machtig ik werkgroep GO-ON in Nieuwleusen eenmalig met een gift van  
 O € 10  O € 15  O € 25  O € ______
voor: O kerstviering       O sociaal fonds         O kerkrenovatie 
 
O Ik machtig u voor een afschrijving van € _______ per maand voor _____ voorganger(s) nr____

(Post)bankrekeningnr.

Naam

Adres

PC                    Woonplaats

Datum             Handtekening

Stuur deze kaart in een gefrankeerde envelop naar: Werkgroep GO-ON • Westeinde 102 • 7711 CN  NIEUWLEUSEN

Wist u dat...

     Een van de voorgangers die we 
in september bezochten, was 

Yohanes, een bekeerde moslim. 

     Met zijn gezin woont hij in een 
afgelegen dorpje midden in een 

teakbos, waar hij als pionier is 
begonnen. Zodra hij voor een 
imam had gebeden, kwamen 

hier de eerste mensen tot Jezus. 

     Zijn kleine huisgemeente is 
inmiddels uitgegroeid tot een 

kerkje met 25 leden. Hij is erg 
betrokken bij de dorpsactivi-

teiten – zijn manier om vriend-
schap te sluiten met de dor-

pelingen en hen met de blijde 
boodschap te bereiken. 

Meer over deze reis  
op de middenpagina’s.

Kerstviering 
Paulus is niet alleen pionier in een 
moslimdorp, maar evangeliseert ook 
elke week trouw in de gevangenis. 
Wanneer we hem naar het Kerstfeest 
van 2015 vragen, wordt hij opnieuw 
enthousiast: “Voor het eerst hadden 
we tweehonderd gasten. Onze eigen 
gemeente, christenen uit de omge-
ving, maar ook onze moslimburen, 
een paar hoge ambtenaren en zelfs 
cipiers woonden de dienst bij! Jullie 
extra gift was een grote zegen, want 
er is heel wat nodig om al die gasten 
een feestelijke maaltijd te kunnen 
aanbieden.” 

Ook dit jaar willen we voorgangers 
als Paulus een extra gift van vijftien euro geven om bij te dragen 
aan de kosten van de kerstviering. Het is de gelegenheid bij 
uitstek om de blijde boodschap op een laagdrempelige manier te 
verkondigen. U kunt uw extra gift overmaken onder vermelding 
van ‘gift kerstviering’ of onderstaande antwoordcoupon insturen. 
Heel hartelijk dank voor uw hulp! 

Tirza Keesmaat

●

●



Afgelopen september zijn we twee 
weken op reis geweest naar de meest 
afgelegen gebieden waar onze voor-
gangers wonen: ver van de drukke 
steden in de bergen of in de teakbos-
sen, waar hardhout voor de export 
wordt gekweekt. Deze voorgangers en 
hun gezinnen weten zich geroepen om 
God te dienen in moeilijke gebieden, 
waar de meeste mensen Jezus nog 
niet kennen. 

Versterking voor de veldwerkers 
Dit zijn Jamari en zijn vrouw. Ze wonen in een klein, maar 
net huisje in Solo (Midden-Java). Jamari komt ons team 
versterken als veldwerker in de regio precies tussen de 
plaatsen waar de veldwerkers Salmon en Alfius wonen. 
Op dit moment wordt hij ingewerkt en daarna zal hij de 
verkennende bezoeken aan voorgangers die wellicht in 
aanmerking komen voor sponsoring in zijn regio op zich 
gaan nemen. Dit zal zowel de verkennende als de con-
trolerende bezoeken een stuk gemakkelijker en veiliger 
maken, omdat de andere veldwerkers dan niet zulke 
grote afstanden meer hoeven af te leggen.

Oversteek naar Bali
Na een week op Java maken we de overtocht naar Bali. Samen met onze veldwerker Meidy vertrekken 
we ’s morgens om kwart over vier vanuit Banyuwangi naar de haven in Ketapang. Het is bijna zes uur 
wanneer we met de auto de veerboot op rijden. De zonsopgang is prachtig. Na een overtocht van een 
uur en drie kwartier komen we aan in Gili Manuk. Precies op tijd voor een typisch Balinees ontbijt met 
rijst gekookt in kokosmelk en een stuk gebakken kip – heerlijk!

Onderweg van de haven naar de Balinese hoofdstad Denpasar komen we langs een dorp waarvan ik de 
naam van de bezoeklijst herken; hier woont een van onze voorgangers. 

Na veel vragen – lang leve de mobiele telefoon! – komen we aan bij een kerkje verscholen achter een 
grote struik, waar voorganger Subali woont.

Van de lokale overheid mag hij geen christelijke symbolen of 
spandoeken voor de kerk of aan de deur van zijn huis hangen. 
Dit zou dan uit respect voor andere religies zijn, omdat in dit 
dorp naast hindoes ook veel moslims wonen.

Maar slim als hij is, heeft Subali houten kruisjes in de ramen van 
zijn kerkje gezet om zo toch zijn identiteit te laten zien. Hier-
aan kunnen zoekende mensen zien dat dit gebouw een kerk is. 
Subali’s gemeenteleden bestaan uit mensen afkomstig van de 
buureilanden Soemba, Timor en Java.
< Subali met zijn gezin voor het kerkje

Een bekeerde Balinees 
Dit zijn Putu en zijn vrouw. Putu is een bekeerde Balinees, die sinds 
september dit jaar gesponsord wordt. Als kind ging hij elke zondag 
met zijn christenvriendje mee naar de zondagsschool. Toen hij tiener 
werd, koos hij voor Jezus en werd christen. Zijn visie is om kinderen 
in zijn omgeving bij Jezus te brengen. Als voorganger probeert hij 
ook zijn familie over Jezus te vertellen. 

Op Bali wonen we de driemaandelijkse bijeenkomst bij van de voorgangers die sinds vorig jaar onder-
steuning krijgen. Deze bijeenkomst is ontstaan op initiatief van Sontje, onze veldwerker op Bali. De 
voorgangers houden elk kwartaal een dienst waarin ze elkaar bemoedigen en voor Gods werk en hun 
sponsors bidden. Na afloop hebben we gezellig samen gegeten met zelf meegebracht eten. 

Een voorganger en zijn vrouw vertellen ons over hun visie en roeping voor Bali. Ze komen oorspronkelijk 
uit Medan, Noord-Sumatra. Ze hadden eerst het gevoel dat ze alleen werkten, maar mede dankzij het 
project van GO-ON voelen ze 
zich niet meer alleen in hun 
strijd in Gods werk. Na afloop 
gaan we natuurlijk even met 
zijn allen op de foto. 

De voorgangers bedanken u 
als sponsor hartelijk voor uw 
ondersteuning, zodat Gods 
werk op Bali kan doorgaan. 

Hartelijke groeten, 
Trees Smit

coördinator

Bezoek aan afgelegen gebieden

GO-ON bindt de voorgangers samen

 het kerkgebouwtje

Stefanus met zijn vrouw  
bij het nieuwe hout 

Na een reis van bijna drie 
en een half uur komen we 
aan in het bergdorpje waar  
Stefanus met zijn gezin 
woont. Samen met een 
paar vrijwilligers uit het 
dorp renoveert hij zijn 
kerkje. De nok van het 
gebouwtje is aangetast 
door houtworm, licht hij 
toe. Dankzij het renovatie-
fonds heeft hij goed hout 
kunnen kopen. Stefanus 
en zijn vrouw zijn heel 
dankbaar voor de maande-
lijkse financiële hulp en het 
renovatiegeld. 


