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Het is de droom van ds. Priyo Basuki uit Indonesië dat 
de kleine gemeenten van de Protestantse Kerk van Luwu 
groeien in geloof. En daarvan in woorden en daden getuigen 
in hun omgeving. Een omgeving waar de meeste mensen 
moslim zijn.

Hij heeft daar veel voor over! Bijna elke week laat ds. Basuki 
zijn gezin voor een aantal dagen achter om met zendingswerker 
ds. Laurens Jan Vogelaar aan trainingsmateriaal te werken of 
om trainingen te geven. Alleen al om bij het synodekantoor in 
Palopo te komen, is hij drie uur onderweg. Dit alles naast zijn 
werk als gemeentepredikant. De gemeenten in geïsoleerd 
gebied, waar velen van de landbouw leven, hebben zijn hart. 
Naast een training over bijvoorbeeld preken, deelt hij ook zijn 
kennis over het verbeteren van de opbrengt van 
het land. Kennis opgedaan als predikant, die 
noodgedwongen ook boer is. Zijn drive?  
“Ik ben door God geroepen om te dienen.”

Radicale islam
Indonesië is een land met een veelbewogen 
geschiedenis. Een land waar het vuur van het 
christelijk geloof al jaren brandt. Tegelijk ook een land waar 
christen-zijn steeds meer onder druk komt te staan. 
Zeker nu binnen de islam het radicalisme groeit. De kerk 
maakt zich daar zorgen over. Ook jongeren op scholen en 
universiteiten hebben ermee te maken. Dat is echter geen 
reden voor de kerk in Indonesië om zich terug te trekken 
binnen de eigen kerkmuren. Via sociale activiteiten willen  
zij getuigen van de liefde van Jezus Christus. 

Groeien in geloof
Zeker voor de kleine gemeenten in afgelegen gebieden, met 
veel gemeenteleden die laagopgeleid zijn, valt dat niet altijd 
mee. Daarom is er onder leiding van ds. Laurens Jan Vogelaar 
een toerustingsprogramma ontwikkeld. Er komen allerlei 
onderwerpen aan bod, zoals preken, pastoraat, diaconaat, 
evangelisatie en geloofsopvoeding. Het doel is dat mensen 
groeien in geloof en dat er weer vitale gemeenten ontstaan. 
Gemeenten die het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus 
niet alleen voor zichzelf houden, maar dat ook willen delen 
met hun (moslim)naaste.

Met uw bijdrage aan de zomercollecte 
steunt u de kerk in Indonesië.

Doet u mee?

Kerk in 
Indonesië 
getuigt van  
Gods liefde



Geef online

Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:

 € 10  € 25  € 50  anders, nl. € 

 per maand  per kwartaal  per jaar  eenmalig 

 Graag ontvang ik 4 x per jaar het GZB-magazine Alle Volken. 

Voorletter(s)                                    dhr. / mevr. / fam.

Naam

Adres

PC & plaats

E-mail

Banknr. (IBAN)

Datum                    Handtekening

N   L

Via de Tikkie QR-code of via 
www.gzb.nl/zomercollecte

Het incassant-ID van de GZB is NL42zzz404780600000. De GZB 
incasseert rond de 25e van de maand. Een incasso kunt u binnen 
acht weken laten terug boeken door uw bank. U kunt uw machtiging 
aanpassen door te mailen naar info@gzb.nl of bel 0343-512444. 
De GZB gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie gzb.nl/privacy.

>   Geven  Voor € 25 kunnen drie ambtsdragers of 

leidinggevenden een training volgen met als 

doel dat hun gemeente groeit in geloof, hoop 

en liefde, in getuigenis en dienstbetoon 

richting de (moslim)naaste.

>   Bidden  Bid voor het werk van ds. Laurens Jan 

Vogelaar en ds. Priyo Basuki. Bid dat het toe-

rustingsmateriaal dat zij samen met hun team 

ontwikkelen voor veel kerken in Indonesië tot 

zegen mag zijn.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het GZB-programma in 
Indonesië. Komt er meer binnen dan nodig, dan gaat dat naar andere 
GZB-programma’s in Azië.

Zending verbindt Nederland met Indonesië

Wat kunt ú doen?

Postbus 28
3970 AA Driebergen

0343 - 51 24 44
info@gzb.nl

www.gzb.nl
IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45 
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Doe deze kaart in de collectezak of 
stuur deze kaart in een envelop zonder 
postzegel naar: GZB, Antwoordnummer 
1300, 3970 WB Driebergen. 

“Stel je voor… je leeft in een land 
waar moslims en christenen niet 
altijd in harmonie met elkaar 
samenleven. Waar de overheid 
het niet op prijs stelt als er actief 
wordt geëvangeliseerd. Hoe zou
u gehoor geven aan de oproep 
van Jezus om te getuigen?”

Om de kerk in Indonesië hierbij 
te helpen is de familie Vogelaar 
uitgezonden. Wilt u hun werk 
of dat van één van de andere 
zendingswerkers van de 
GZB steunen? Ga dan naar  
www.zendingsmaatje.nl en 
bid, leef en geef mee!
Niet iedereen kan zendingswerker 
worden… Zendingsmaatje wel!

FAMILIE VOGELAAR

Word 
Zendingsmaatje

zendings
 maatje.nl

een initiatief van de GZB


