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De werkgroep GO-ON richt zich
op evangelieverkondiging in
Indonesië door middel van de
ondersteuning van arme voorgangers en is opgericht op 28
oktober 2005 als zelfstandige
werkgroep onder Stichting
ORA zending & hulpverlening.
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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!

Secretariaatsadres:
Werkgroep GO-ON
Westeinde 102
7711 CN NIEUWLEUSEN
Tel. 0529 – 402 906
tirza.keesmaat@stichtingora.nl
www.stichtingora.nl
Adres coördinators:
Heine & Trees Smit
Langhoven 11
6721 SR BENNEKOM
Tel. 0318-417143
hmsmit@gmx.com
tsmit29@gmx.com
De werkgroep bestaat uit:
Heine Smit
(voorzitter)
Trees Smit
(coördinator)
Gerda Kobus
(penningmeester)
Tirza Keesmaat
(secretaris)
Redactie:
G. Kobus-Coops
T.M. Keesmaat-Ritmeester
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rekening: NL14INGB0000962687
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Vandaag barstte opnieuw de vulkaan Merapi op Midden-Java uit
zijn voegen. In Jakarta zijn nog steeds overstromingen als gevolg van hevige regenval. Maar niet alleen in Indonesië, overal
horen we van rampen, epidemieën, sprinkhanenplagen, oorlogen en aanslagen. En het jaar 2020 is nog maar krap begonnen.
We leven in een bijzondere tijd, dat is zeker. In Lukas 21 spreekt
Jezus over al die dingen die gaan gebeuren en roept Hij ons op om niet bang te zijn. Jezus spreekt ook over
vervolging. Daar hebben veel van onze voorgangers in Indonesië mee te maken. Soms worden samenkomsten
door moslims verstoord of verboden. Jezus zegt in Lukas 21: 17-19 “Iedereen zal jullie haten, omdat jullie in Mij
geloven. Maar er zal nog geen haar van jullie hoofd verloren gaan. Heb geduld en houd vol”. (BasisBijbel)

Van de voorzitter

Afgelopen zomer spraken we met voorganger Nepsin, die onder afvalverzamelaars werkt en van Jezus’ liefde
getuigt door anderen te helpen. Hij vertelde van een ex-moslima in zijn gemeente die zeven kilometer loopt om
naar de kerk te komen. De vrouw wordt door haar kinderen gewekt om hiervoor vroeg op te staan. Geweldig om
van onze voorgangers te horen hoe ze ondanks moeilijke situaties vol passie doorgaan om Jezus te verkondigen. Daar word ik heel blij van!
We zijn erg dankbaar voor Esti, onze trouwe secretaresse op het kantoor in Malang. Ze wil heel graag versterking om haar werk te verlichten. Ze verzet heel veel werk om ervoor te zorgen dat uw giften uiteindelijk bij de
voorgangers terechtkomen. Een groot deel van het werk rust op haar schouders.
Ook zijn we erg blij met onze twaalf veldwerkers die de voorgangers bezoeken. Een van hen was al verzwakt
door tyfus, oogklachten en diabetes. Nu heeft ook zijn vrouw al tweemaal in het ziekenhuis gelegen. Zij is erg
actief en zorgt goed voor haar man, de gemeente en het veldwerk voor GO-ON, maar nu wordt het ook haar te
zwaar. Wilt u met ons meebidden voor deze twee situaties?
Het afgelopen jaar hebben we mede dankzij uw hulp weer mooie dingen kunnen doen en veel voorgangers kunnen ondersteunen. Hierover kunt u ook lezen in het verslag van onze penningmeester, Gerda Kobus, die weer
druk bezig is geweest om alles inzichtelijk te maken. Het penningmeesterschap begint voor haar ook steeds
meer te vragen. Wilt u met ons meebidden voor iemand die het werk van Gerda kan overnemen?
We weten dat God dichtbij is en ons nooit zal loslaten en in alle noden zal voorzien. Wat een geweldige God
hebben wij! Veel leesplezier.

MACHTIGING

Heine Smit
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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____
IBAN

N L

Naam
Adres
PC		
Datum

		
			

Woonplaats
Handtekening

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

Samen Kerst vieren
met de gemeente
en met gasten
van buitenaf. Dat
betekent: kerstliederen instuderen,
je mooiste kleren
aandoen en een
spandoek laten
maken met het
jaarthema, in dit geval: ‘Op weg naar
een nieuwe hemel
en een nieuwe
aarde’! Meer over
Kerst vindt u op de
middelste pagina’s.

In 2019 werd naar Indonesië overgemaakt
Dit was bestemd voor de volgende doelen:
Voorgangersponsoring (inclusief extra's en kerstviering)
Renovatie kerkjes (voor 100% uitbetaald)
Sociaal Fonds
Schoolfonds
Kosten gemaakt door de werkers in Indonesië
(o.a. kantoorhuur, salaris secretaresse, reiskosten veldwerkers,
computer, porto, elektriciteit, vergoeding vertalers)

Overige kosten
Twee werkbezoeken naar Indonesië
In Nederland werd uitgegeven

(nieuwsbrief-, brieven-, porto- en bankkosten, ORA)

		
Nog voor 2019 te ontvangen sponsorgelden
Op 31 dec. 2019 bedroeg het banksaldo
					samen
Dit is bestemd voor de volgende zaken in 2020:
Sponsorgelden (vooruit betaald door sponsors)
Sociaal Fonds (giften met bestemming reeds toegezegd)
Reservering werkbezoeken
					samen
Algemene reserve		

2019 in
vogelvlucht
● 16 voorgangers zijn
nieuw in het programma
● het aantal sponsors is
met 3 gegroeid
● in totaal 139 voorgangers ontvangen ondersteuning
● 26 voorgangers krijgen
hulp bij renovaties e.d.
● 34 voorgangers maken
gebruik van het Sociaal
Fonds
● 62 voorgangers worden
zelfstandig
● sinds 1985 zijn inmiddels 670 voorgangers
zelfredzaam!

Van de penningmeester

Financieel jaarverslag 2019
€ 82.907
43.570
26.220
2.420
6.247
4.451

2.587
2.834
865
20.040
11.775
2.196
3.000

20.905

16.973€ 3.932

Lieve sponsors,
Het is mijn gewoonte om het nieuwe jaarverslag altijd te
vergelijken met het vorige. Ditmaal geeft dit een heel positief beeld, want we hebben achttien procent meer naar
Indonesië overgemaakt. Maar dat geeft meteen ook een
wat vertekend beeld, want aan sponsoring – onze ‘core
business’ – is zelfs zes procent minder overgemaakt.
Waar ging dat meerdere geld dan naartoe? Naar het
Renovatiefonds en het Sociaal Fonds. Daar zijn we
dan toch weer heel dankbaar voor! Want wat heb je er
aan als je een kerkje bezit maar het dak lekt, of je hebt
geen toilet dat de kerkgangers kunnen gebruiken? Of
je kunt de school van je kind dat zo goed kan leren niet
betalen? Al met al zijn we u zó dankbaar voor iedere
gift die binnenkomt. Ik verzeker u dat alles voor de volle
honderd procent goed besteed wordt. We gaan niet voor
niets twee keer per jaar ‘controleren’. Dit jaar hebben
Tirza en Trees (samen met Heine op eigen kosten) weer
ieder twee weken rondgereisd. De reële kosten hiervoor
zijn hoger dan wat u in bovenstaande tabel verantwoord
ziet. Beiden hebben zelf een substantieel deel bijgedragen. Ook daarvoor zijn we dankbaar.
En nog meer zegeningen: in Evangeliegemeente Salem
te Wageningen mochten we de zendingscollecte in december besteden voor het kerstfeest in Indonesië. Zoals
u weet, hebben we de gewoonte om iedere gesponsorde voorganger en de veldwerkers (die geen salaris ont-

vangen) € 15 te geven, zodat ze hun kampong kunnen
uitnodigen om bij hen iets eenvoudigs te eten. Daarbij
hebben ze dan de kans om op hun eigen terrein uit te
leggen waarom de Here Jezus naar de aarde kwam. In
de praktijk geven niet alle sponsors een bijdrage hiervoor.
Bij de jaarrekening bleken wij voor dit doel € 3.500 over
gemaakt te hebben en € 1.305 te kort te komen. Normaal
gesproken komt dat geld dan uit de algemene middelen.
Maar dit jaar was er dus die collecte. En wat bleek: dit
bedrag werd daardoor precies opgebracht. U begrijpt dat
we hiervan onder de indruk zijn. We weten ons gezegend.
Toch ook een bevestiging van de Heer dat we goed bezig
zijn! We danken Hem daarvoor.
Vorig jaar moest ik eindigen met: ‘Voor het komende jaar
zien we dat we eigenlijk geen reserve hebben, ook geen
reservering voor de werkbezoeken. We vertrouwen erop
dat de Here zal voorzien, net als alle jaren.’ En de Here
heeft voorzien! Dit jaar hebben weer reserve en ook een
reservering voor twee controlereizen. Samen met u en
met de Heer gaan we dus moedig door zolang het
mogelijk blijft.
Hartelijk dank voor uw medeleven en medegeven, de
Here zegene u!
Hartelijke groet, Gerda Kobus-Coops

Terugblik op Kerst
Yeremia uit Boyolali is een van de voorgangers die meteen na de kerstviering als dank voor de extra gift een enthousiaste brief schrijft:
Allereerst dank aan onze Heer, onze kerstviering op 15 december is
goed verlopen. Het was een heel bijzonder kerstfeest. Ten eerste hielpen plaatselijke ambtenaren en godsdienstige leiders mee en wezen

alle gasten aan waar ze mochten zitten.
Zelfs de boeddhistische priester was van de
partij. Boeddhistische en islamitische gasten
zaten zij aan zij in de kerk en luisterden naar
Gods Woord. De ene helft van de zaal was
gevuld met christenen uit gemeenten in de
omgeving, de andere helft met moslims en
boeddhisten!
Op 25 en 26 december gingen we met de
gemeenteleden van deur tot deur, opnieuw
vergezeld door andersgelovigen, die hiermee wilden laten zien dat ook voor christenen ruimte moet zijn. Voor onze omgeving is
dit een uniek getuigenis van harmonie. We
bidden dat de Heer ons mag gebruiken om
zijn hoop aan een wereld in nood bekend te
maken en dat onze gemeente mag groeien.
Ons gebed is dat Hij ook u op een machtige
manier in zijn koninkrijk zal gebruiken. Gods
rijke zegen toegewenst!

Heel hartelijk dank voor uw speciale kerstbijdrage. Die
is onmisbaar om van Kerst een echt feest te maken en
als gemeente ook dorpsgenoten te kunnen uitnodigen.

