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Verslag van de zendingsreis naar Indonesië van  

22 augustus t/m 2 september 2019 
(Dit is een kopie van het weblog) 
 

19 augustus  

In de ochtenddienst van 18 augustus werden we uitgezegend.  Het thema van de dienst was ” Maak alle volkeren tot 

mijn discipelen”. Eerst vertelde Kees Tanis ( broer van Leo Tanis) over het zendingswerk, wat hij samen met zijn 

vrouw doet, in Mozambique. Over zijn roeping en welke groei het Bijbelonderwijs heeft doorgemaakt. Ook gaf hij 

toelichting over alle hulpprojecten. De preek van ds. van Wijngaarden was n.a.v. Marcus 16. Na de preek werd de 

Indonesië groep uitgezegend. Cor, één van de deelnemers, gaf een korte uitleg 

over de reis en las een bericht van Gerlof voor. Gerlof voelt zich, vanuit 

Leeuwarden, verbonden met ons. Hij gaat vanuit de landelijke Indonesië 

commissie met ons mee, hij is er al zes keer geweest, dus hij kent alle ins en outs.  

Samen met hem is het programma tot stand gekomen.  

De kinderen van onze zondagschool hebben vlaggen gekleurd. Deze gaan we 

geven aan de zondagsscholen in Surakarta die we ondersteunen met het 

vredesonderwijs. 

22 augustus  

Dag van vertrek 

Nadat de groep is toegezongen in de hal 

van de kerk zijn ze klaar voor vertrek. Op 

Schiphol ontmoeten ze de laatste 

deelnemer aan de reis, onze landelijke 

coördinator van de GKMI gemeenten in 

Indonesië. 

 

 

 

23 augustus Aankomst Singapore. Na een goede vlucht van 12,5 uur zijn we geland in Singapore. Daarna 

hebben we nog drie uur gevlogen naar Semarang. 

De ontvangst was geweldig. Vanmorgen hadden we eerst een ontbijt in een restaurant. Het was in een traditionele 

Javaanse stijl gebouwd en eigendom van een lid van de GKMI gemeente. 

Daarna reden we in onze bus naar 

het kantoor van de GKMI. Vorige 

week is een nieuw bestuur in de 

synode gekozen. Het oude en 

nieuwe bestuur heetten ons 

gezamenlijk welkom. Na dit 

bezoek hebben we rondgelopen 

in een wijk in Semarang waar nog 

duidelijk de Nederlandse bouwstijl en teksten op gebouwen te zien zijn. 

We hebben een bezoek gebracht in Semarang aan een complex van Chinese tempels. Deze worden nu deels ook als 
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moskee gebruikt. 

 

 

 

Vanavond hebben we een uitgebreide maaltijd gehad met verschillende predikanten op het dak van ons hotel. 

Tijdens het gebed klonk de gebedsoproep van diverse Moskeeën. Dit is de praktijk van onze broeders en zusters. 

Ieder is blij met de banden die versterkt zijn. We hebben leerzame gesprekken gehad. De meeste mensen gaan we 

volgende week weer zien. Nu zijn we moe van alle indrukken en jetlag. 

 

 

Vanmorgen hadden we eerst een ontbijt in een restaurant. Het was in een traditionele Javaanse stijl gebouwd en 

eigendom van een lid van de GKMI gemeente. Daarna reden we in onze bus naar het kantoor van de GKMI. Vorige 

week is een nieuw bestuur in de synode gekozen. Het oude en nieuwe bestuur heetten ons gezamenlijk welkom. Na 

dit bezoek hebben we rondgelopen in een wijk in Semarang waar nog duidelijk de Nederlandse bouwstijl en teksten 

op gebouwen te zien zijn. 

We hebben bezoek gebracht in Semarang aan een complex van Chinese tempels. Deze worden nu deels ook als 

moskee gebruikt. 

Vanavond hebben we een uitgebreide maaltijd gehad met verschillende predikanten op het dak van ons hotel. 

Tijdens het gebed klonk de gebedsoproep van diverse Moskeeën. Dit is de praktijk van onze broeders en zusters. 

Ieder is blij met de banden die versterkt zijn. We hebben leerzame gesprekken gehad. De meeste mensen gaan we 

volgende week weer zien. Nu zijn we moe van alle indrukken en jetlag. 

 

 

https://www.doopsgezindouddorp.nl/wp-content/uploads/IMG-20190823-WA0006.jpg
https://www.doopsgezindouddorp.nl/wp-content/uploads/IMG-20190823-WA0007.jpg
https://www.doopsgezindouddorp.nl/wp-content/uploads/IMG-20190823-WA0010.jpg
https://www.doopsgezindouddorp.nl/wp-content/uploads/IMG-20190823-WA0017.jpg
https://www.doopsgezindouddorp.nl/wp-content/uploads/IMG-20190823-WA0033.jpg
https://www.doopsgezindouddorp.nl/wp-content/uploads/IMG-20190823-WA0023.jpg
https://www.doopsgezindouddorp.nl/wp-content/uploads/hollandse-wijk.jpg


3 
 

24 augustus 

Vanuit het hotel zijn we met ons busje 

naar radio Ichtus in Semarang gereden, dit is een lokaal radiostation. Van 7 uur s ochtends tot 9 uur s avonds wordt 

er uitgezonden. Radio Ichtus bestaat 50 jaar. Vrijwilligers houden dit gaande. Er is ondersteuning vanuit kerken, geen 

geld van overheid of sponsors om onafhankelijkheid te bewaren. Aan het eind van dit bezoek sluiten we af met 

gebed en zegen. Dit doen we bij ieder bezoek. 

Daarna gaan we via een autosnelweg naar Kopeng. Dit is een project 

voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Voor deze 

mensen is er heel weinig in Indonesië. Het bestaat nu twee jaar. De 

leider is een vrouwelijke predikant die op 55 jarige leeftijd met 

pensioen is gegaan. 

Zij doet dit samen met een zus en oude moeder en nog enkele 

vrijwilligers. Er is al veel bereikt. We kregen een demo batik maken, 

houtbewerking, speelgoed van stof maken, restaurant met producten 

uit eigen tuin. De deelnemers deden goed mee om ons vol gezonde 

trots te laten zien wat ze kunnen. Alles ziet er weelderig en goed uit. 

We hebben heerlijk gegeten met vele lekkernijen, visgerechten, groenten. We hebben het goed. Op ieder maakt dit 

project veel indruk. Natuurlijk de uitgebreide fotosessie. De belangstelling van ons deed hen goed. 

We krijgen begeleiding van twee zussen die met ons meerijden, helpen, regelen, veel lachen en achtergrondverhalen 

vertellen. We zijn nu na een rit van 4,5 uur in Jepara aangekomen. Daar hebben we in een mooi restaurant een 

goede maaltijd gekregen en gesproken met iemand van de GITJ kerk. Morgen worden we om 6.30 opgehaald voor 

de eerste kerkdienst. Om 9.15 begint de tweede in een GKMI kerk in Jepara. Nu slapen we in een hotel dat van een 

gemeentelid is die dit goedkoop ons aanbied.  

 

25 augustus 

Met de bus werden we opgehaald in het eenvoudige hotel. Dit is ingelast omdat de volgorde van het programma 

wat veranderd is. Enkelen hadden weinig geslapen. We maken veel mee, dus goed slapen is belangrijk. Meestal is 

het een heel gezellig in de bus, soms heel stil om bij te slapen. 

Vanmorgen reden we om 6.30 naar de eerste dienst van de GKMI kerk in Jepara. Bij de ingang hing een spandoek als 
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welkom. We kwamen halverwege binnen, werden 

warm welkom geheten en de preek ging verder uit het 

boek Ezechiël 17: 22-24. Onze groep werd op podium 

geroepen. Het wordt erg gewaardeerd dat we op 

bezoek komen. Gerlof legt uit dat de doelen van deze 

reis zijn vanuit de Indonesië commissie van ADS: oude 

banden versterken, meer aandacht voor jeugd en 

directe contacten van gemeenten onderling zoals 

Ouddorp nu doet. Cor verteld kort over de DGO en 

Annelies laat in de tweede dienst de PowerPoint zien. 

Na de dienst zijn er veel gesprekken en wordt er een 

groepsfoto. Gemaakt. Na de eerste dienst gaan we 

naar de jeugddienst boven. Ruim 20 jongeren hebben daar hun eigen dienst. Zelf doet de jeugd de dagdienst, pastor 

August een gepassioneerde preek met ppt over Math. 25 laatste deel. Na deze dienst bij het gerenoveerde 

radiostation gekeken van de kerk. Daarna gingen Eva, Mirjam en Rivka naar de kinderdienst. De kinderen zijn heel 

enthousiast en doen met alles mee. Annelies, Gerlof en Cor gaan naar tweede dienst. In Jepara is heel veel 

meubelindustrie van houtbewerkers. Veel gemeenteleden werken hierin. Vlak bij de kerk, is bijna klaar, een 

gezamenlijk showroom van houtbewerkers, de meesten van de Gemeente. Een rijk gemeentelid heeft voor 2 jaar dit 

prachtige land gratis ter beschikking gesteld. 

Daarna gingen we naar de GITJ kerk waar Danang pastor is. Hij was vorig jaar in Oudorp. De GITJ is voortgekomen uit 

zendingswerk van de DG zending en het zijn vaak kleine Gemeenten op het platteland. De GKMI kerken bestaan 

vooral uit mensen met Chinese achtergrond, meestal al vele generaties in Indonesië. Deze gemeenten zijn vooral in 

de steden. Zij hebben vooral in de jaren 60 veel geleden in de zgn. Bersiap tijd. Deze synodes werken goed samen en 

worden beiden door ons bezocht. Hier krijgen we een uitgebreide maaltijd in de kerk. Natuurlijk veel gesprekken. 

Met z’n vieren (Gerlof en Mirjam namen nog wat rust) en onze begeleiders Ruth en Angela zijn we vanaf het hotel in 

een vissersboot gaan varen. De twee vissers zijn lid van de kerk. Zo leren we hen in beroep kennen. Op de open boot 

is een motor geplaatst en via een drijfstang aan de zijkant van de boot wordt de schroef aangedreven. Zo hebben we 

een uur op de Javazee gevaren. We zagen in zee vele andere kleine vissersboten. Ook vaste visinstallaties op zee met 

net dat erin hangt en hokje erop om te schuilen. Het was heel leuk. 

 

Daarna binnendoor naar een kleine gemeente in de   Kampongs. Hier was nog nooit buitenlands bezoek geweest. 

We hebben gekeken bij een groep vrouwen die enkele keren per week in 

de kerk kookt voor heel arme mensen. Gerlof geeft hen namens de ADS 

een cheque voor aanmoediging om dit werk uit te breiden. Deze 

kookgroep maakt voor ons een fantastische vis BBQ klaar. Aan het 

strand van de Javazee, na zonsondergang hebben we een hele goede 

tijd gehad. Veel gemeenteleden werken in de visserij. Omdat er maar 1 

koper van vis is, is de prijs laag. Vele beginnen aan het strand winkeltjes 

om geld aan toeristen te verdienen. Zo hebben we een kijkje gekregen 

hoe mensen leven en werken.  
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27 augustus 

Om 4.15 uur werden we gewekt 

door de oproep voor gebed vanaf 

de moskee. De hanen kraaiden er 

doorheen. Het leven op Java begint 

heel vroeg. Om 5 uur komt de zon 

op en gaat ‘s middags om 5 uur 

onder. Dit komt omdat de tijdzone 

gelijk is met Sumatra. Zoals in 

Nederland in de zomer de klok een 

uur voor is, zo is op Java de klok een 

uur achter ten opzichte van de zon. 

In de pastorie eten we op een mat op de grond. Dit is hier normaal. We zijn in de 

kleermakerszit allemaal even lang. Wij zijn voor de Javanen reuzen, gemiddeld een kop langer. We rijden de bergen 

uit en gaan naar Jepara. Hier krijgen we van de GITJ kerk een mooi cadeau voor de DGO…. 

 

Daarna rijden we naar Kundus. Hier 

worden wij hartelijk ontvangen in de 

GKMI kerk. Samen zingen, elkaar 

toespreken. Veel verbindingen worden 

gelegd. We zijn blij met elkaar. Samen 

zingen we een lied in het Indonesisch en 

Engels. Daar heel bekend, maar voor ons 

nieuw. Het is een bewerking van Math: 25 

en woorden van Menno Simons. Ineke? 

Deze Gemeente bestaat uit 1.500 leden 

verdeeld over twee Gemeenten in Kundus. Over 2 jaar wordt het 100-jarig jubileum gevierd. 

Weer veel lekker eten, elke streek heeft zijn eigen gerechten. Door onze trektocht hebben we elke dag weer andere 

lekkernijen. 

Daarna gaan we naar het 

ziekenhuis dat gesticht is 

door de GKMI kerk en 50 

jaar bestaat. Volgens 

Annelies kan het prima mee 

met Nederlandse kwaliteit. 

345 bedden. Sinds vorig jaar 

een groot nieuw gebouw van vier verdiepingen erbij. Elke dag zijn er rond 600 mensen op de poli met 1.500 

medewerkers. 
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Dan gaan we naar 

een school voor lager en middelbaar onderwijs van deze 

Gemeente. In enkele klassen zijn we binnen geweest en 

hebben ons voorgesteld en wat verteld. De leerlingen 

hebben een schooluniform en uiteraard zitten de jongens en 

meiden in één klas. De school en ziekenhuis werken voor 

dagelijks werk zelfstandig, maar voor de grote lijnen is er 

overleg met de Gemeente. 

 

 

We rijden weer naar Semarang. De omweg is nodig omdat afgelopen zondag een Marathon in Kundus was. Toen was 

het programma omgegooid. In Semarang is een Gemeente van de JKI, een meer charismatische accent. Deze 

Gemeente heeft acht satelliet Gemeenten in groot Semarang. De Gemeente is sterk gegroeid naar in totaal zo’n 

10.000 leden. De basisgedachte komt samen in het ” holy stadion ”. We krijgen een rondleiding en ook door de 

gebouwen eronder. Vanuit deze kerk zijn er sportvelden, voetbalclubs, scholen waarop in meerdere studierichtingen 

wordt les gegeven. In meerdere landen is de JKI actief. In 2021 zal hier het Mennonite Worldcongres gehouden 

worden. Dit is één keer in de zes jaar. Dit wordt door de gezamenlijke DG kerken in Indonesië georganiseerd.  

 

 

Hiervoor zijn we hartelijk uitgenodigd in de afgelopen dagen. 
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Het is al laat geworden en wij rijden naar Solo of Surakarta, de oude naam. In de bus horen we dat Solo nu 

gebruikelijk is en wij zullen deze ook gaan gebruiken. 

In de bus is het 2,5 uur lang erg stil. 

We worden door GKMI van Solo hartelijk ontvangen en eten weer nieuwe streekgerechten. 

28 augustus 

De GKMI is nadrukkelijk een vredeskerk. Zij heeft een serieus beleid dat God de schepper is van alle mensen. En dat 

Jezus gezegd heeft ieder in Zijn naam lief te hebben, ook de mensen die kwaad over je denken en doen. In Solo zijn 

in 1998 rellen geweest. Met name ds. Agust heeft contact gezocht met de Hezbollah groep in zijn stad Solo. Eerst 

wilde de commandant geen gesprek. Dit 

was omdat er voor die tijd op Ambon 

moskeeën door Christenen in brand 

gestoken zouden zijn. Na meerdere keren 

aandringen lukte het wel om contact te 

leggen, dit omdat de commandant de 

inhoud van de Koran serieus neemt. In 

2004 was de grote tsunami in Atjeh.   

Ds. Agus bood om te gaan helpen in dit gebied, waar alleen Moslims wonen. 

Deze hulp werd geaccepteerd. Langzaam kwam er respect. Via MDS 

Mennonytes Diaconaal Service is een organisatie, die klaar staat om te 

helpen, bij de vele natuurrampen in Indonesië zoals aardbevingen, 

aardverschuivingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen enz. Diaconie 

wordt gezien als de manier hoe je met anderen om moet gaan en het geloof 

in actie te zien. Ds. Agus is in 2016 in onze Gemeente geweest. Hij heeft 

verteld over zijn werk en het boek over de relatie tussen radicale Mennonites 

(zonder geweld) en radicale moslims. We zijn uitgenodigd om bij de leider van de Hezbollah in Solo op bezoek te 

komen. Dat hebben we gedaan. De. Agus en andere leden van de kerk gingen mee. Onze vrouwen hoefden geen 

hoofddoek om. Buiten zaten we 

onder de luifel, veel kinderen 

kwamen luisteren. 

De Hezbollahleider vertelde ons 

hoe het vredesproces gegaan is 

tussen de Hezbollah en de 

Mennonieten. Eerst veel 

wantrouwen, nu is er geregeld 

contact. Geen geweld. Omdat er 

geregeld natuurrampen zijn, 
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helpen ze elkaar. Er zijn nu plannen voor een gezamenlijke hulporganisatie. Verder sprak hij de droom uit voor een 

gezamenlijke smalle brandweerauto en training voor brandbestrijding in de oude wijken van Solo. Het boek werd er 

weer bijgehaald en hier staan de namen geschreven van Gkmi kerk Solo, Hezbollah Solo, wij als doopsgezinden uit 

Ouddorp en ADS. Het was een hartelijk en bijzonder moment. Cor bood een boek aan over de Deltawerken en hoe 

we in Nederland samenwerken tegen de dreiging van het water. 

 

Daarna gingen we naar de GKMI kerk 

van Solo. Hier was een kleuterschool in 

de kerk bezig. Na het welkom boden 

we de tekeningen aan die gemaakt zijn 

door de kinderen in de kinderkerk. Ze 

zijn opgehangen op het bord. Daarna 

boden Eva, Mirjam en Rivka de slinger 

van vlaggen aan van onze kinderen. 

Hier zijn foto’s van gemaakt. We 

hebben weer wat moois mee terug 

gekregen…? 

Natuurlijk kregen we weer een 

maaltijd aangeboden. Zoals gehoopt zijn er emailadressen uitgewisseld voor een blijvend direct contact tussen 

kinderwerk in GKMI Solo en DGO. 

Mirjam en Rivka zijn bij hotel gebracht om uit te rusten. We hebben een mooi maar vol programma. 

Hierna zijn we naar het Batikmuseum geweest en kregen wij een mini workshop. 

In de avond zijn we bij de 2e GKMI gemeente geweest in Solo. Deze werken nauw met elkaar samen in deze grote 

stad. Jongeren zongen met ons en de Gemeente, er werden welkom woorden uitgesproken en Gerlof gaf een 

toelichting over onze groep en wat ons doel was van dit bezoek. 

Eva heeft de presentatie over onze kerk in het Engels toegelicht. 

 Daarna gingen we naar de GKMI kerk van Solo. Hier was een kleuterschool in de kerk bezig. Na het welkom boden 

we de tekeningen aan die gemaakt zijn door de kinderen in de kinderkerk. Ze zijn opgehangen op het bord. Daarna 

boden Eva, Mirjam en Rivka de slinger van vlaggen aan van onze kinderen. Hier zijn foto’s van gemaakt. We hebben 

weer wat moois mee terug gekregen…? 

Natuurlijk kregen we weer een maaltijd aangeboden. Zoals gehoopt zijn er emailadressen uitgewisseld voor een 

blijvend direct contact tussen kinderwerk in GKMI Solo en DGO. 

Mirjam en Rivka zijn bij hotel gebracht om uit te rusten. We hebben een mooi maar vol programma. 

Hierna zijn we naar het Batikmuseum geweest en kregen wij een mini workshop. 

In de avond zijn we bij de 2e GKMI gemeente geweest in Solo. Deze werken nauw met elkaar samen in deze grote 

stad. Jongeren zongen met ons en de Gemeente, er werden welkom woorden uitgesproken en Gerlof gaf een 
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toelichting over onze groep en wat ons doel was van dit bezoek. 

Eva heeft de presentatie over onze kerk in het Engels toegelicht. 

We deden een spel om als groep een dier uit te beelden. De groep die verloor moest als straf een zangleider 

uitbeelden van een heel beeldend lied. De groep van Cor had verloren… 

Als geschenk kregen Eva en Annelies een Javaanse sjaal en Gerlof en Cor een Javaanse hoed. 

Daarna was er buiten een gezamenlijk eten. Het was heel gezellig en we gingen lang na zonsondergang pas naar het 

hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

29 augustus 

Op de reis van Solo (Surakarta) maken we een kort bezoek aan de Prambahan Hindu tempels. We hadden maar een 

uur, we hebben dit deels op de fiets gedaan. 

Dit is een enorm complex van tempels die van het UNESCO-werelderfgoed zijn. Deze tempels zijn weer opgegraven 

nadat ze ruïne waren en maar deels te zien waren. 

Van de aardbeving van 2016 hebben ze geleden. De restauratie 

gaat verder. Daarna gingen wij met onze bus naar de Duta 

Wacana universiteit in Yogyakarta. We werden hartelijk 

ontvangen. De Duta Wacana universiteit is opgericht door 12 kerken. De meesten zijn Calvinist. Ook de twee 

Mennonieten synodes doen mee. 

We ontmoetten “onze” jongeren die we als DGO ondersteunen in hun studie theologie. Dit zijn: Alfonso, Adi, Eunike, 

Andreas, Philip, Jane, Frizya en Prisel. 

Toen we in januari 2017 met dit project begonnen waren er vier studenten die we ondersteunden, nu zijn het er 

acht. Enkelen zijn bijna klaar met hun studie. Deze studenten worden ondersteund door het geld wat onze Indonesië 

collecte opbrengt. 

Paulus Widjaja, die ook bij ons op bezoek is geweest, geeft les in vredestheogie op de Duta Wacana. Samen met de 

studenten hebben we gesproken over het vredesproces met Hezbollah in Solo. 

De naam van de commandant is Yani. Voor meerdere van zijn collega’s in andere regio’s is hij een verrader. Dit geeft 

aan dat een vredesproces moeilijk is en gebed en volharding nodig heef als het moeilijk wordt. 

https://www.doopsgezindouddorp.nl/wp-content/uploads/8759b3ce-8deb-49ad-87ee-58ef5dfe6152.jpg
https://www.doopsgezindouddorp.nl/wp-content/uploads/6da26c42-d3dd-45c8-bcca-385b1e57ba7d.jpg
https://www.doopsgezindouddorp.nl/wp-content/uploads/9ac28ac7-a7d0-4830-82c0-da590378e5d5.jpg
https://www.doopsgezindouddorp.nl/wp-content/uploads/311d3de3-5035-428b-9b66-3b4bfb06d4ab.jpg


10 
 

Het proberen vrede te stichten wordt gedaan vanuit het geloof in Jezus Christus. Het resultaat wordt overgelaten 

aan het werk van de Heilige Geest in andere mensen. Er is geen drang tot bekering tot christelijk geloof. 

Vanuit de universiteit gingen we naar de GKMI kerk van 

Yogjakarta. Deze is gesticht door studenten. Nu zijn er ook 

mensen uit de omgeving bij. Met de studenten hadden we 

een kringgesprek. De studenten spraken hun motivatie uit. 

Een student deed eerst een opleiding voor officier in het 

leger. Na een jaar kwam hij tot het inzicht om predikant te 

worden. Dit werd opgevat als desertie in vredestijd. 

Wij werden uitgebreid bedankt voor onze steun in gebed, 

meeleven en geld. Zelf kregen we de vraag hoe bij ons het 

verlangen is naar studie in theologie. 

We hebben afgesproken dat de studenten af en toe een 

verslag naar ons sturen, dat we dan kunnen delen. 

We sloten af met groepsgebed en een foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We reden naar het studentenhuis waar we slapen.  

Na even opfrissen vertrokken we naar de binnenstad voor flierefluiten en shoppen op de 1 km. lange winkelstraat 

met aan beide zijden winkels, standjes, wandelende verkopers, riksja’s. Het was windstil en 30 graden, zeer 

aangenaam. 

 

 

Daarna hadden we een afscheid etentje in een restaurant en bedankten we de studenten en onze begeleiders Ruth 

en Angela, die ons heel goed en gezellig hebben begeleid. Ook namen we afscheid van chauffeur Paullus, die ons al 

die tijd prima door het drukke linksrijdende verkeer heeft gereden. 

Rond 23.45 uur waren we op de kamer. 
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30 augustus 

Na een vroeg ontbijt in het studentenhuis vertrokken we naar het vliegveld van 

Yogjakarta. We namen afscheid van onze begeleiders Ruth en Angela en 

chauffeur Paulus. 

We moeten een uur langer wachten want 

het vliegtuig van Garuda heeft vertraging. 

Tijdens het opstijgen zagen we de vulkaan 

Merapi. Dit is de meest actieve vulkaan van 

Indonesië en hoort bij de top zestien van de 

wereld. 

Na een goede vlucht zijn we om 12 uur op 

het vliegveld van Jakarta geland. Het zag er 

nogal modern uit. Een aantal mensen uit 

een Mennonietenkerk uit Jakarta stonden 

ons op te wachten. 

In Jakarta zijn 21 Mennonite churches. In Jakarta wonen ongeveer 10 miljoen mensen. 

We gaan eerst naar het ziekenhuis van Ukrida. Ukrida had en heeft nauwe banden met de Ned. Hervormde kerk/ 

PKN. Bij dit ziekenhuis hoort ook een universiteit. Eerst bezoeken we kort een kliniek. Daarna gaan we naar het 

gloednieuwe ziekenhuis, het is vrijwel klaar. De inrichting staat in opslag buiten het ziekenhuis. Om die te plaatsen is 

nog steeds geen toestemming voor van het stadsbestuur. De burgemeester, die christen is, is na een oproer omdat 

hij de Koran beledigd zou hebben, in de gevangenis gezet. De hoop is dat volgend voorjaar het ziekenhuis van start 

kan gaan. 

 

We 

krijgen een rondleiding van de bevlogen oud-directeur Aristarchus. Hij was ook jaren voorzitter van de GKMI en 

heeft ook het mobiele ziekenhuis opgezet. Deze wordt gebruikt bij rampen om snel naar een rampgebied te gaan. 

Normaal gaat deze mobiele kliniek naar de rand van sloppenwijken om tegen kleine betaling medische zorg te geven. 

In Indonesië heeft sinds kort iedereen recht op medische basiszorg via een verzekering van de regering, maar deze 

betaald maar gedeeltelijk de rekeningen, zodat er financiële zorgen zijn. In het ziekenhuis wordt medisch onderzoek 

gedaan in samenwerking met de universiteit. 

 

We zien het mobiele ziekenhuis. We geven de symbolische cheque van een deel van de opbrengst van de “talenten 

actie ” van afgelopen voorjaar. Dit geld zal gebruikt worden voor materialen voor de mobiele kliniek. Binnenkort zal 

het beloofde geld worden overgemaakt. 
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Daarna rijden we via het zeer drukke verkeer van Jakarta naar onze Doopsgezinde gastgemeente. Onderweg zien we 

veel luxe en mooie gebouwen en een file van honderden meters  motorfietsen en brommers. We passeren hele 

arme huizen van golfplaten en we zien mensen die letterlijk hun huis onder de brug hebben. 

We worden hartelijk welkom geheten. Gerlof gaat naar een vriend van hem in Jakarta. De dames slapen in de kerk 

en Cor in de pastorie. Na een beetje uitrusten krijgen we een lekkere maaltijd in de kerk. Omdat op vrijdagavond de 

jongeren altijd bidden, muziek maken en daarna eten komen ze gezellig bij ons zitten en mee eten. 

De predikant is kort geleden in Egypte, Israël en Jordanië 

geweest. Dit is extra bijzonder omdat Indonesië Israël niet 

erkend en er geen directe vliegverbindingen zijn. 

Onverwacht kwam er een fiere oudere dame binnen  die 

prima Nederlands sprak. Dit had ze in de koloniale tijd op 

school geleerd. 

We maken plannen om morgen gezamenlijk Jakarta in te 

gaan. 

 

 

31 augustus 

In de GKMI Anugerah kerk hebben we ontbeten. Ondertussen hoorden we 

verhalen over hoe de aanloop naar presidentsverkiezingen, eind mei, zijn 

verlopen.  In de buurt van de regeringsgebouwen waren massale 

demonstraties. Ook bij de kerk moesten de hekken dicht vanwege de 

verhitte sfeer, die ontstaan was door  ophitsing van radicale moslims die 

beïnvloed zijn door het wahabisme uit Arabische landen. 

In de maand september  wordt er extra aandacht besteed aan de 

naastenliefde en de vrede van God. Christenen willen laten zien dat ze van 

iedereen houden en willen dit dan ook uitstralen. Ze bidden veel voor de 

Papoea’s waarvan er veel Christen zijn. 

Er wordt sterk om gebed gevraagd. 

 

 

 

 

Na het eten gaan Rivka, Annelies en Eva in gesprek met 

oma die we gisteravond tegen kwamen. Ze is drie jaar lid 

van de Gemeente. Ze woont drie huizen verder. Ze is 

heel enthousiast om op haar oude dag over haar geloof 

te vertellen en contact met iedereen te zoeken. 

Cor gaat naar de gebedsgroep. De meesten zitten op kussens op de grond, enkelen op een stoel. Er is geen tafel. Na 

het hartstochtelijke zingen volgt er gebed. Men bidt door elkaar,  maar er is ook persoonlijk gebed om de beurt. Het 

woord primakassi, dank U, klonk heel vaak. 

Mirjam, Eva en Rivka zijn naar museum Wajang geweest. Hier zijn papieren poppen enz. te zien. 
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Cor gaat achterop de scooter met Ghanti door Jakarta en dan  

 

 

 

 

 

vooral naar de sloppenwijken. We zien de opstapplaats waar de mobiele kliniek parkeert en zorg geeft. We komen 

langs een demonstratie van Papoea’s. Verder langs het Nationaal monument, enz. Van geheime politie heeft de kerk 

geen last. 

Jakarta zakt per jaar 15 cm. Op de laagste plaatsten staat al een 

betonnen dijk en leeft men onder zeeniveau. De daling komt door 

grootschalig oppompen van grondwater. Er zijn plannen om de 

hoofdstad te verplaatsen naar een andere plek. Hier is nog geen besluit 

over. 

De luchtvervuiling is tamelijk groot. Op de scooter is een mondkapje 

nodig. Ondanks dat het verkeer voor ons chaotisch is hebben we heel 

de week geen ongeluk gezien. 

Zonnepanelen of windmolens zijn nergens. De nieuwe energiecentrales draaien op kolen. 

We komen even bij de grote protestantse kerk uit de VOC-tijd. Imposante pilaren en hoge trappen leiden naar de 

ingang. 

Daarna de oude binnenstad. We ontmoeten elkaar weer op het enorme plein van het paleis waar vroeger de 

Nederlandse gouverneur woonde. Op het schoolplein waren overal groepjes schoolkinderen die heel beleefd vragen 

of ze in het Engels vragen mogen stellen. Dat was een leuke bezigheid. Het meisje met hoofddoek, met meeste lef, 

stelde de vragen en gaf aanwijzing aan een jongen om de antwoorden op te schrijven. 

In een restaurant in een gerestaureerd VOC-pand hebben we heerlijk gegeten en gepraat. Daarna weer een uur 

uiteen met verschillende programma’s. Er wordt iets gedaan met henna en kruiden kopen op ondergronds markt. 

Oma heeft in verleden kookboeken geschreven en hielp bij inkoop van specerijen. 

Na wat opfrissen kregen we een presentatie over het werk met de mobiele kliniek. Dit is opgezet om mensen te 

helpen en met God in contact te brengen. Eerst was de eenvoudige kliniek in de kerk, maar toen kwamen er niet veel 

mensen. In 2015 ontstond het plan om met een mobiele kliniek  naar de arme wijken te gaan. Eén avond per week 

gaat de bus naar de sloppenwijk in de buurt. Een arts uit de Gemeente geeft gratis consult. De mensen betalen zeer 

weinig voor medicijnen. Sommige mensen wonen in een handkar, op straat of in een krot. De overheid heeft 

toestemming verleend voor deze kliniek. Per maand komen er ongeveer 100 mensen voor hulp. Door de sympathie 

van de mensen wordt de kerk steeds beter gewaardeerd in de wijk. 
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Na afloop van deze presentatie hebben we symbolisch een cheque van E. 2.000, - overhandigd. We vertelden over 

de acties van de talenten die gevoerd zijn. Ook wat voor verbinding dit binnen onze Gemeente heeft gegeven. Dit 

was voor hen heel bemoedigend en welkom. We hebben beloofd de grote dank en verbondenheid over te brengen 

aan de DGO. 

Vanavond was het eerste galabal van de 

Gemeente. Iedereen die actief is op welke 

manier dan ook, was uitgenodigd. Alle tafels 

waren sjiek aangekleed. Lekkere hapjes en 

eten werd geserveerd door de kerkenraad. En 

er was een overdenking over wat ieder heeft 

gedaan, of had kunnen doen in het afgelopen 

jaar. Velen kwamen net ons kennismaken. Het 

was heel gezellig. 

 

 

 

 1 september 

Op het mededelingenbord bij de ingang van de kerk staat een overzicht van 

de organisatie van de Gemeente met namen en foto’s. 

Buiten staan op een spandoek de vijf thema’s voor elke zondag van 

september en de thema’s rond het maandthema “vrede”. 

Om 7.30 uur begint de eerste kerkdienst, om 10.00 uur de tweede. De 

dienst gaat over Math 6: Zalig zijn de vredestichters, zij zullen kinderen van 

God genoemd worden. 

Er wordt hartstochtelijk gezongen. De praktijk van een kleine minderheid 

krijgt woorden in de liederen. 

We hebben geluk dat er een viering is van de maaltijd van onze Heer. Dit is 

elke eerste zondag van de maand. Na de woorden van onderwijs krijgt ieder 

een ronde ouwel met een tekst over het gebroken brood. Daarna wordt gezamenlijk het ouweltje gebroken in de 

geheven hand en gegeten. Daarna drinken we een klein bekertje wijn. 

Er wordt een gemeentelid gezegend omdat hij naar een zendingsproject gaat via de zendingsorganisatie PIPKAN. 

Dan zijn wij aan de beurt. Gerlof vertelt kort de doelstellingen van de Indonesiëcommissie. Cor brengt de groeten 

over van DGO en vertelt hoe de inzamelingsactie is gegaan met het vermenigvuldigen van de twee euro die ieder 

begin maart heeft gekregen. De PowerPoint over de DGO wordt getoond en toegelicht. Daarna overhandigen we de 

symbolische cheque van 2.000 euro. Dit maakt op veel mensen grote indruk. Ons bezoek alleen al was bemoedigend 

voor broeders en zusters die onder druk staan. 

Na afloop hebben we nog kort gesproken met diverse mensen uit de kerk. 

Toen werd het tijd voor het vertrek. We werden opgehaald en gingen nog wat eten met enkele gemeenteleden in 

een restaurant.  

We kregen nog wat te horen over diverse regels: 

Om een nieuwe Gemeente op te richten heb je honderd handtekeningen nodig van mensen uit de directe omgeving. 

De burgemeester kan de vergunning afgeven of weigeren. In Jakarta is nu een Gemeente die, ondanks de honderd 

handtekeningen, nog steeds geen vergunning heeft. 

Onze gastheer vraagt zich af hoe je arme Christenen op het kleine eiland Sunda kan helpen uit hun grote armoede. 
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Het voorstel komt om te onderzoeken of aardappelteelt mogelijk is. Dit 

voorstel slaat aan en gaat onderzocht worden. 

Onze gastheer brengt ons op Jakarta airport. Onderweg zien we hoge 

kantoren naast krottenwijken. We checken in en zijn ruim op tijd bij de gate. 

Met drie kwartier vertraging vliegen we naar Singapore. 

 

Na een goede vlucht zijn we aangekomen in Singapore. Over twee uur 

vertrekken we naar Amsterdam. Een vlucht van veertien uur. 

 

 

2 september 

We hadden een goede vlucht van Singapore. We vlogen met een Airbus A350 van Singapore Airlines. De route was 

over Noord India via de Zwarte zee naar Amsterdam. Omdat bijna heel de vlucht in de nacht was kon ieder redelijk 

tot goed slapen. Voor het ophalen van de bagage hebben we samen God gedankt voor Zijn bescherming en de vele 

mooie mensen die we ontmoet hebben. 

Na de douane stond familie te wachten voor een 

hartelijk welkom. Gerlof werd opgewacht door z’n 

Machteld en zoon Frederik. We namen afscheid 

van hen. Gerlof heeft heel veel werk gedaan om 

deze reis voor te bereiden. De samenwerking was 

prima en vriendschappelijk. We hopen op een 

vervolg. 

In Ouddorp werden we opgewacht door de verdere 
familie. Zij hadden een broodmaaltijd gemaakt in 
de kerk. Het was goed en gezellig. We dankten 
God. 

 

 

 

Deze zendingsreis is nu afgelopen. We kijken blij terug op de vele mooie mensen die we ontmoet hebben, 
de passie van geloof, de verhalen om van te leren, de contacten die gelegd zijn, de bewaring in het verkeer, 
gastvrijheid en lekker eten. 
We hopen dat deze reis tot zegen mag zijn voor onze Gemeente en vele anderen. 
Hartelijke groet, Annelies, Eva, Mirjam, Rivka en Cor 
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