
 Zijn wij zwak, belast, beladen...
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Voorgangerssponsoring – Iets voor u? 
Voor € 27,50 per maand kunt u in vier jaar tijd een bijbelkring tot een  
gemeente met ruim zestig leden helpen groeien. Deze kan daarna zonder  
uw steun zelfstandig verder. En u kunt weer met een nieuwe bijbelkring  
doorgaan om ook die weer naar zelfstandigheid te helpen! 

  Westeinde 102  |  7711 CN  NIEUWLEUSEN

      
ANBI

Het is een bekend straatbeeld in Indonesië: vrachtwagens die 
om te beginnen al veel en veel te zwaar beladen zijn. En alsof 
dit al niet onverantwoordelijk genoeg is, klimmen de sjouwers 
er rustig bovenop om mee te rijden naar de plaats van bestem-
ming, waar alles weer uitgeladen moet worden. Zonder gordels 
of enige andere bescherming. Je moet er niet aan denken wat 
er onderweg allemaal mis kan gaan in een land dat bekendstaat 
om de overvolle wegen, grillig rijgedrag en slecht wegdek. En 
niet te vergeten de aanhoudende moessonregens die aard-
verschuivingen veroorzaken en soms hele bruggen wegvagen, 
en de vele haarspeldbochten in de bergen. Niet voor niets is 
bescherming onderweg het belangrijkste gebedspunt voor onze 
reizen naar Indonesië. 

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...

Oprichter Ed Kobus 

tijdens de boekenmarkt

Het leven van onze voorgangers 
heeft wel wat weg van de vracht-
wagen op de foto. Hun leven is 
overvol met de zorg voor hun 
gemeenteleden. Ze voelen zich 
overbelast door het vele werk 
dat ze met (te) weinig middelen 
moeten doen.

Uit de jaarlijkse bezoeken 
blijkt telkens weer dat de 
maandelijkse ondersteuning 
in een enorme behoefte 
voorziet. Het verschaft 
hun de middelen om hun 
gemeente en hun gezin 
van het meest nodige te 
voorzien. Maar het is ook 
een geestelijke bemoedi-
ging, omdat ze weten dat 
broeders en zusters aan de 
andere kant van de wereld 
voor hen bidden. En in geval 
van nood kunnen ze een 
beroep doen op het sociaal 
fonds of is er voor de hoog-
nodige reparaties en renova-
ties van hun vaak vervallen 
huiskerkjes een bijdrage uit 
het renovatiefonds beschik-
baar. 

Onze steun betekent voor 
hen een grote ontlasting, 
zowel geestelijk als  
materieel. Zo kunnen ze 
weer met volle kracht vooruit 
in hun gemeentewerk!



Het is voor mij een jubileumreis dit jaar: voor de 
tiende keer in tien jaar een bezoek aan voor-
gangers in Oost en Midden-Java. Op de tweede 
vertaalster na, die enkele dagen last heeft van 
haar ingewanden, blijft iedereen wonderwel 
gezond. En dat is best bijzonder met zo’n druk 
bezoekschema, het tijdsverschil, de lange 
dagen, de wederom verlate moessonbuien en 
het moeizame verkeer. Een van de voorgangers 
is net met zijn vrouw naar de kraamkliniek voor 
de geboorte van hun tweede kindje, maar we 
bezoeken onderweg ook nog een voorgangster 
die inmiddels niet meer ondersteund wordt maar 
wel bemoediging en gebed nodig heeft, omdat 
haar man bij een brommerongeluk om het leven 
gekomen is. Zo komen we ook dit jaar bij in 
totaal 55 pioniers in de binnenlanden. 

Het is natuurlijk ondoenlijk om iets over al die 
bezoeken te schrijven, maar in het volgende 
verslag kunt u meer lezen over het belang van 
het sociaal fonds dat nu tien jaar geleden in het 
leven geroepen is om de voorgangers in geval 
van nood extra te kunnen ondersteunen. 

De ene zieke na de andere
Charles en Rensi zijn gedreven gemeentestichters, vol vuur 
doen ze het werk van de Heer. Maar het afgelopen jaar is voor 
hen bepaald niet gemakkelijk geweest en eerlijk gezegd zijn ze 
blij dat het voorbij is. Eerst moest Charles naar het ziekenhuis 
met een torenhoge bloeddruk, hartklachten en een te hoog 
cholesterolgehalte. Rensi heeft hem zelfs bewusteloos achter 
op hun brommer naar de kliniek moeten brengen, dat was erg 
traumatisch. Maar inmiddels heeft Charles zijn dieet drastisch 
aangepast – ‘ik eet geen varkensvlees en ook geen honden-
vlees meer’, verzucht hij spijtig…  – en is weer helemaal de 
oude. 

Een maand later echter kreeg hun zoontje knokkelkoorts, en 
nog eens een maand later moest hun oudste dochter haar 
keelamandelen laten verwijderen. Rensi: ‘Zonder het sociaal 
fonds hadden we het niet gered. De lesgelden zijn op zich al 

Gezinsuitbreiding
Andreas & Elita hadden al drie zoontjes (Daniel van 11, Samuel van bijna 9 en Matthew van 6), maar afgelopen mei 
is er nog een vierde bij gekomen. Hij heet Theofilus Gefariel Karel en aan zijn derde naam kun je zien dat opa nog 
Nederlandse banden heeft. Het was voor Elita letterlijk en figuurlijk een hele bevalling, omdat de baby in een stuit-
ligging lag en de navelstreng om hem heen gedraaid was. Hij is met de keizersnede gehaald en heeft elf dagen in 
de couveuse gelegen omdat hij niet zelfstandig kon ademen. Bij zijn geboorte woog hij nog 2,8 kilo, maar na twee 
weken was daar nog maar twee kilo van over en dat was heel angstig. De zuster zei dat Andreas maar bij hem moest 
komen (vaders worden normaal gesproken niet bij de couveuse toegelaten) om gebeden in de oortjes van de baby 
te fluisteren. Dat is zo de gewoonte bij moslims. Andreas was dolblij dat hij werd toegelaten en bad zo hard, dat de 
zuster ontdekte dat hij helemaal geen moslim was… Omdat de toestand van Theofilus hard achteruitging, werd de 
hele gemeente gemobiliseerd om te bidden, en een dag later kon het ventje zelfstandig ademhalen. 

Andreas: ‘Wat een opluchting dat we een bijdrage uit het sociaal fonds kregen om de bevalling te helpen betalen. 
En daarnaast een tweede bijdrage voor Samuel, die een 
beetje onhandig is en over zijn eigen benen was gestruikeld 
en daarbij zijn arm had gebroken. Er waren twee operaties 
nodig om een pen in zijn arm te zetten. Ook Matthew is 
een zorgenkindje. Hij heeft al een paar keer longontsteking 
gehad en kan slecht tegen de benauwde warmte. En ten 
slotte kwam ook Theofilus nog een tweede keer in het 
ziekenhuis terecht, hij had een virus, moest telkens over- 
geven en kreeg opnieuw zuurstof toegediend. Gelukkig is 
hij inmiddels weer opgeknapt. Willen jullie voor onze  
kinderen bidden?’ 

Het is echt een getuigenis op zich dat Andreas & Elita on-
danks alle medische kosten een deel van hun  
sponsorgeld gebruiken om het schoolgeld voor enkele kin-
deren van arme gemeenteleden te betalen!  

Een vrolijk hart bevordert de genezing
Dat is de lijfspreuk van Daniel, die eigenlijk zelf al een wandelend medisch wonder is. In 2005 
kreeg hij een nieuwe hartklep, maar tijdens de operatie werd ontdekt dat er nòg een slechte 
klep was, en daar werd niets aan gedaan. Hij zou zijn leven lang afhankelijk blijven van voor 
hem onbetaalbare medicijnen, maar daar is hij jaren geleden mee gestopt. Volgens de artsen 
zou hij altijd ziekelijk blijven en nooit een vrouw vinden, maar hij is kerngezond, gelukkig  
getrouwd en bovendien de trotse vader van twee kinderen. 

Onlangs kregen ze een bijdrage uit het sociaal fonds voor hun dochtertje Natanaela van  
negen. Daniel: ‘We hebben met Natanaela een paar enerverende weken achter de rug. Ze 
heeft zelfs zes dagen in het ziekenhuis gelegen en dat is nu amper twee weken geleden. Ze 
had ernstige reumatische koortsen en leed veel pijn. We konden haar niet eens aanraken. Het 
zag er echt heel bedenkelijk uit. We zijn dankbaar voor het sociaal fonds, want we hebben 
wel een basisverzekering dankzij onze vooruitstrevende president Jokowi, maar die vergoedt 
lang niet alle kosten.’ Bij ons bezoek mogen we dankbaar vaststellen dat het met Natanaela 
al een stuk beter gaat. Voor we afscheid nemen, speelt Daniel nog een vrolijk  
lied op de gitaar die we hem vorig jaar konden geven. 

Tyfus, knokkelkoorts, diabetes en kanker. Het zijn vaak voorkomende 
ziekten in Indonesië, waar helaas ook onze voorgangers regelmatig mee te 
kampen hebben. Om nog maar te zwijgen van de vele verkeersongevallen. 

Een extra gift voor het sociaal fonds is daarom altijd van harte welkom.
Graag uw gebed voor Indonesië. De onrechtvaardige veroordeling van oud-gouverneur van Jakarta Ahok Basuki tot 
twee jaar gevangenisstraf heeft een nieuwe golf van intimidatie en geweld tegen christenen teweeggebracht. 
Ten slotte wil ik u graag namens alle bezochte voorgangers, veldwerkers, vertaalsters en onze secretaresse Esti  
danken voor uw onmisbare hulp en hun hartelijke groeten aan u overbrengen! 
Tirza Keesmaat, secretaris 

Bezoek aan Indonesië

Ten slotte

Met Andreas, Elita en Samuel

Op bezoek bij Gasper, oprichter van deze gemeente, en zijn zoon 
Natan met schoondochter en kleindochtertje.  
Natan heeft inmiddels de leiding van de gemeente overgenomen, 
maar Gasper evangeliseert nog dagelijks onder de rijstplanters  
bij zijn ochtendwandeling langs de sawa. Op de achtergrond:  
onze oudste veldwerker, Pak Yusuf. 

een hele uitdaging als je drie 
kinderen hebt, maar met zoveel 
medische behandelingen weet 
je helemaal niet meer hoe je 
de eindjes aan elkaar moet 
knopen’. 

Dankbaar mogen we vaststel-
len dat het met de gezondheid 
van hun gezin inmiddels veel 
beter gaat, zodat ze zich weer 
helemaal op hun bediening 
kunnen richten. 


