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Nawoord van de voorzitters 
Beste sponsors, 

Wij mogen onze Heer en u weer hartelijk danken voor uw goede gaven aan 
onze broeders en zusters in Indonesië. Zij die ervoor gekozen hebben om met 
hun gezin volledig in dienst van onze Heer te staan. In Nederland mogen wij 
een voet en een hand voor onze broeders en zusters zijn en voelen we ons ook 
innig met hen verbonden. Zoals ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die 
afzonderlijke delen samen één lichaam vormen, zo zijn wij onlosmakelijk met hen 
verbonden in Christus. 

Sommige van u hebben al vanaf de oprichting van GO-ON geholpen met het 
stichten van vele zelfstandige gemeenten. In deze nieuwsbrief hebben wij een 
getuigenis van onze zuster afgedrukt ter bemoediging van velen. Eigenlijk kunnen 
wij hier niets meer aan toevoegen. Een van de grootste islamitische landen met 
allemaal lichtpuntjes, hoe fantastisch heeft zij dit verwoord. Samen met u bidden 
wij dat deze lichten beschermd mogen blijven. Dat de liefde van onze Heer en 
Verlosser voor alle mensen bekend mag worden door Woord en daad. En wij 
vanuit Nederland mogen hierbij een lichtpuntje zijn voor onze voorgangers. 

Gedenk hen in uw gebeden zoals ook zij ons gedenken in hun gebeden voor u als 
sponsor en ons als werkgroep. 

Geniet van deze nieuwe nieuwsbrief èn indien u dit goede werk wilt delen met uw 
gemeente of kerk, willen wij ú graag ondersteunen met een presentatie. 

Kees & Monica Schetters

Deze foto is afgelopen april 
geschoten in Midden-Java. 
Onderweg naar een voorgan-
ger in een afgelegen berg-
dorpje kwamen we midden 
in de avondspits terecht; het 
vee was op weg naar de stal 
voordat de korte avond- 
schemering inviel. En kennelijk 
namen de dieren vanzelf de 
juiste route, want er kwam 
geen herder aan te pas. 
Dit plaatje doet me denken 
aan een tekst uit Deutero-
nomium 25: ‘Gij zult een 
dorsende os niet muilbanden’. 
Dankzij uw trouwe onder-
steuning van de voorgangers 
op Java en Bali stelt u hen 
in staat zich helemaal op 
de ontwikkeling van hun 
gemeente te richten, zonder 
dat ze zich het hoofd hoeven 
te breken over hun dagelijks 
levensonderhoud. Zo kunnen 
ze een herder zijn voor de 
dwalende schapen in hun 
omgeving!
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Al enkele jaren ben ik in de gelegenheid om  
christenen met een hart voor onze Vader te kunnen 
sponsoren. Mijn naam is Lucie Doeswijk en mijn 
relatie met Gerda Kobus gaat terug in de tijd dat 
ik nog geen christen was (1966). Zij wist me mee 

te nemen naar een conferentie van de Navigators. Daar heb ik Jezus als Verlosser leren kennen. Het duurde wel even 
voordat ik het Evangelie begreep. Ik kende de Bijbel niet en Gerda hielp me met al mijn vragen. Dat is nu al vijftig jaar 
geleden. Ik ben mijn weg met Jezus gegaan en Gerda idem. Nog een keer heb ik haar ontmoet. Dat was in 1978. Gerda 
woonde in Jeruzalem en ik ging haar bezoeken. Ook daarna kruisten onze wegen zich. Ze vertelde me wat zij en haar 
man Ed aan het doen waren met GO-ON.

Wauw, wat een mooi project. Het sponsorgeld komt direct aan bij de voorgangers en het project heeft een afgeronde tijd 
van vier jaar. Er is controle op het werkveld. Wat een voorrecht om met dit project mee te doen en zo ook voorgangers 
te sponsoren. Als ik naar het aantal gemeenten kijk die nu bestaan, is het een geweldig getuigenis van allemaal lichtjes 
die hun licht laten schijnen in een islamitisch land.

Wat een kansen hebben wij. Ik hoop ze van harte goed te gebruiken en dat wens ik ook alle andere sponsors toe. Dat 
er nog maar velen toegevoegd mogen worden. Zeker nu ook Bali erbij gekomen is. Later zullen we wellicht verbaasd 
staan wat Gods Geest heeft gedaan om discipelen te maken op Java en Bali. En zo mogen we naar de bedieningen 
kijken die door de sponsoring zijn ontstaan. GO-ON: go on!!

Lucie Doeswijk

O Hierbij machtig ik werkgroep GO-ON in Nieuwleusen eenmalig met een gift van  
 O € 10  O € 15  O € 25  O € ______
voor: O algemene steun voorgangers       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...

Maryorie en Fransina 

Meer over deze reis op de middenpagina’s.



Het was in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd: 
een nieuw bezoek aan de 55 voorgangers die 
voornamelijk in Midden-Java wonen en werken. 
Eén voorganger was net met zijn eindexamen voor 
een hogere theologische studie bezig, daarom is 
het aantal bezochte voorgangers uiteindelijk op 54 
blijven steken. Hevige moessonregens maakten 
het rijden inspannend en een enkele keer moesten 
we omrijden omdat er een brug was weggespoeld, 
maar voor ernstig oponthoud en ongelukken zijn 
we gelukkig bewaard gebleven. Vertaalster Lotje 
kreeg enkele dagen hulp van Dolores uit Salatiga, 
reeds lang een vriendin en een zeer welkome  
versterking tijdens de lange dagen en de  
vele gesprekken. 

In het onderstaande verslag kunt u meer lezen 
over de nevenactiviteiten van de voorgangers. 
Naast de wekelijkse diensten, de zondagsschool, 
de jeugdclub, de bidstonden en de huisbezoeken  
is er vaak genoeg tijd over om op allerlei manieren  
actief te zijn in de lokale samenleving. Op deze manier krijgen de voorgangers een hechtere band met de  
plaatselijke bevolking en ontstaan er meer mogelijkheden om het Evangelie te verkondigen. Daarnaast  
vormen de bijverdiensten een welkome aanvulling op de sponsoring en de collecten van hun vaak nog kleine  
en arme gemeenten. 

Agus – een schaap met vijf poten
Agus en Trifena zijn een hardwerkend echtpaar van rond de 
zestig. Ze hebben een flinke tuin rond het huis waarin ze van 
alles verbouwen. We mogen niet vertrekken voordat we allerlei 
zelfverbouwde lekkernijen hebben geproefd. We kunnen geld 
voor een drachtige geit achterlaten, die inmiddels is aangeschaft 
en wordt verzorgd door twee dakloze mannen voor wie Agus in 
de tuin eigenhandig een klein huisje heeft gebouwd. 

Agus is heel actief in zijn dorp. Zo speelt hij fanatiek badmin-
ton met de buren. Iedereen kent en respecteert hem. Hij leidt 
niet alleen zijn gemeente, maar ook nog eens de maandelijkse  
interkerkelijke bijeenkomst met andere voorgangers in zijn  
district. Zijn dorp grenst aan een teakbos en Agus maakt deel  
uit van de bewaking die ’s nachts door het bos patrouilleert om 
illegale houtkap tegen te gaan. Wanneer de collega-bewakers 
hem vragen waarom hij niet bang is in dat donkere bos waar 
boze geesten rondwaren, kan hij vertellen over zijn geloof. 

Agus heeft niet alleen groene vingers, maar houdt ook van 
schoonmaken. Elke week maakt hij met een paar andere  
mannen het militaire wachthuisje aan de overkant van de weg 
schoon. Samen houden ze ook de begraafplaats netjes. De 
andere mannen wachten altijd tot Agus komt, want hij brengt 
ook een hapje en een drankje mee en dat wordt zeer gewaar-
deerd. 

Zijn dochter woont nog thuis. Ze geeft Engelse les aan  
moslimkinderen en gebruikt bijbelverhalen om hun kennis van 
de Engelse taal bij te spijkeren. 

Yosua en Tri – kookkunst in de kerk
In de gemeente van Yosua en Tri blijven de mensen na afloop van de dienst graag nog even plakken. Tri houdt van 
koken en maakt altijd wat lekkers klaar. En net zoals in het verhaal van Zacheüs gebeurt er iets wanneer mensen 
samen eten; de mensen worden niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk gevoed. Het eten bouwt bruggen, ook 
in het dorp. Zo kookt Tri wanneer de moslims een feest houden en brengt vaak eten naar gemeenteleden die als 
enige van hun familie christen 
zijn. Het is haar manier van 
evangeliseren en je ziet de 
vruchten ervan. De mensen 
weten hen te vinden. Wanneer 
ze een feest hebben, komen 
ze de stoelen uit het huiskerkje 
lenen. Ook zijn Yosua en Tri 
de enige met een aluminium 
ladder en een partytent, attri-
buten die bij een feest ook van 
pas komen en dus regelmatig 
geleend worden. De moslims 
hebben zelfs het kerkzaaltje 
al twee keer voor een bruiloft 
mogen gebruiken en het terrein 
ervoor als parkeerplaats voor 
de auto’s van de gasten. 

En afgaande op onze eigen 
ervaringen mogen we conclu-
deren dat Tri inderdaad erg 
lekker kan koken!

Hery – voorganger en vrachtwagenchauffeur
Hery had vorig jaar nog een andere bijverdienste: hij verkocht benzine voor brommers. 
Maar toen zijn leverancier van hem eiste dat hij er een fulltime baan van zou maken, 
moest hij natuurlijk wat anders bedenken. Nu is hij vrachtwagenchauffeur geworden. Elke 
werkdag staat hij zelfs voor Javaanse begrippen heel vroeg op en haalt vrachten zand op 
voor wegen- en woningbouw. De arbeiders weten niet dat hij voorganger is, maar hij heeft 
altijd hele gesprekken met hen over het geloof en bereikt zo veel mensen die hij anders 
nooit zou bereiken. Ze geven hem vaak complimenten voor zijn rijvaardigheid, maar Hery 
weet wel beter en vertelt dan altijd dat de Heer hem onderweg beschermt. Ook dat is een 
getuigenis. 

‘s Middags is hij weer op tijd terug voor de gemeenteactiviteiten en in het weekeinde 
heeft hij zijn handen vrij voor de gemeente. Zijn vrouw zorgt voor het gezin, is penning-
meester van de kerk en legt huisbezoeken af. 

Het is hard werk en erg gevaarlijk door de slechte wegen en het vaak slechte weer, maar 
hij weet zich gedragen. En… hij is een Batakker, en iedereen verzekert me ervan dat de 
Batakkers van Sumatra van die harde werkers zijn. Waarvan akte!

Eigenlijk is een nieuwsbrief veel te snel vol. Er is geen ruimte meer om te 
schrijven over de zegeningen van het sociaal fonds voor voorgangers die 
worstelen met ziekte, over de zeventien voorgangers die naar aanleiding van 
deze reis met een renovatie konden beginnen, over de voorgangers die te  

maken hebben met ernstige vervolging, Tri Bowo die een tweedehands brommer kon kopen en Stefanus die in 
angst zit omdat zijn kleindochter ontvoerd dreigt te worden.  
Wilt u meer bijzonderheden weten, vraag dan een reisverslag aan. 
Rest mij nog u hartelijk te danken voor uw betrokkenheid bij dit bijzondere werk, uw steun in gebed en financieel!
Tirza Keesmaat, secretaris

Bezoek aan Indonesië

Tot slot

Agus met zijn gezin

v.l.n.r.: Tirza, Yosua en Tri met hun twee kinderen in het midden, en vertaalster Lotje


