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Bidt en dankt u
mee?

Wilt u danken dat we

allemaal (weer) gezond zijn?

Wilt u danken dat de

taalschool tot nu toe voor-

spoedig mag gaan?

Wilt u bidden voor de familie

van Pak Can nu zij hun zoon

moeten missen?

Wilt u bidden voor de mensen

hier om ons heen, dat zij

Jezus mogen leren kennen?

Wilt u bidden voor de

komende tijd waarin we alles

hier hopen af te ronden,

afscheid moeten nemen van

mensen en de reis maken

naar Papoea? 

Wilt u bidden voor een goede

start in Papoea? 

Het einde is in zicht!
Nog 1 unit (4 weken) en dan ronden we de taalschool af! De tickets naar

Papoea zijn geboekt. De laatste stap van een lange reis... 15 jaar

geleden riep de Heere ons, we hebben gewacht, gebeden, trainingen

gevolgd, veel gereisd en mensen ontmoet. We zijn gevormd en gegroeid.

En dan is daar, voor nu, onze eindbestemming in zicht.

Deze weken staan daarom ook in het teken van het afronden van de

taalstudie en het toeleven naar onze nieuwe bestemming. Willem kijkt erg

uit naar het weer kunnen gaan werken en onderdeel te kunnen zijn van

het werk van MAF. We zijn dankbaar dat we de afgelopen tijd kennis

konden maken met Wilbert en zijn gezin (ook uitgezonden uit NL). Hij is

verantwoordelijk voor het IT-team in Papoea en was in Salatiga

waardoor hij veel kon vertellen over het IT werk, maar ook over het leven

daar. Juist door ervaringsverhalen en te horen wat voor verschil IT maakt,

maakt het ons nog meer enthousiast om aan de slag te gaan! 

 

De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd

en wees niet ontsteld.

Deuteronomium 31:8

 

Ik heb al zomervakantie! De laatste maanden had ik
gewoon op school les, dus niet meer thuis online.

Maar de school hier heeft heel vroeg zomervakantie,
dus heb ik al 3 weken vakantie. 

Pas ging mijn bril stuk, Hij brak doormidden.
Gelukkig hebben we hier een andere bril kunnen

kopen! Over 2 maanden gaan we naar Papoea. Dat
vind ik spannend, maar ik heb er vooral ook veel zin

in! 
 

https://dailyverses.net/nl/deuteronomium/31/8/hsv


De komende weken zullen we de taalschool afronden. De laatste fase van

de taalschool is erop gericht dat we ons nog meer verdiepen in de cultuur,

maar richten we ons ook op de taal van de Bijbel. Elke dag beginnen we

met een Bijbelgedeelte. De taal die in de Bijbel gebruikt wordt, is

verschillend van de ‘dagelijkse taal’. We lezen het gedeelte een aantal keer,

we vertellen het terug met eigen woorden, schrijven een dictee en kijken

daarna naar de betekenis van het gedeelte in de Indonesische cultuur, maar

ook naar de toepassing op ons eigen leven. 

Dit is vaak interessant, want ongemerkt lees je de Bijbel toch door een

culturele ‘bril’. Afgelopen week behandelden we bijvoorbeeld het gedeelte

uit Handelingen 19 over het werk van boze geesten. In Indonesië komt het

nog regelmatig voor dat mensen 'bezeten zijn met een kwade geest'. De

geestelijke wereld is hier meer zichtbaar aanwezig dan in Nederland. Ook

het werk van de Heilige Geest. We horen ervaringen van christenen die de

Heilige Geest tot hen horen spreken.  Het zet je toch aan het denken. Wat

maakt Nederland anders? Duiden we dingen anders? Gaat de Heilige Geest,

of gaan de ‘kwade geesten’ in Nederland anders te werk? Zijn wij te druk,

horen we Gods stem niet meer of beredeneren wij teveel in de westelijke

wereld? Er is geen één duidelijk antwoord op. Wel mogen we steeds onszelf

onderzoeken of we ook echt (willen) luisteren naar Gods stem, en is het

belangrijk ons te bekleden met de wapenrusting vanuit Efeze 6, waar we ook

zijn! 

N A M E N S  D E  T F C

Realiteit...
"Sorry meneer, ik ben wat later want

de zoon van Pak Can is overleden".

Onze hulp stuurde dit bericht op een

woensdagochtend. Pak (meneer)

Can is de man die onze vuilnis

ophaalt elke week. Zijn zoon was

die ochtend om half 8 overleden aan

dengue. Hij is maar 15 jaar oud

geworden. 

De harde werkelijkheid wordt al snel

duidelijk als we horen dat hij die

middag al begraven zal worden, wat

gebruikelijk is hier. Om 3 uur is de

dienst. Al snel horen we dat de

begrafenis is vervroegd. Men is bang

dat het gaat regenen later in de

middag. 

Als we aankomen bij het huis, staat

de buurt vol met mensen. Binnen

staat de kist met de jongen

opgebaard. Zijn moeder huilt

hartverscheurend. Al snel wordt de

kist het huis uitgedragen en vervoerd

naar de begraafplaats. Er wordt

slechts een kort woord van afscheid

gehouden, waarna het graf door 4

mannen wordt gedolven, in

aanwezigheid van iedereen. 

Nog maar 6 uur nadat de jongen

overleden is, is zijn lichaam

begraven en blijft de familie met

een lege plek achter. Het blijft

onduidelijk waarom de jongen is

overleden. Was het een tekort aan

geld om de zorg te betalen? Te laat

naar het ziekenuis gegaan? Of

schoot de zorg tekort? Het blijft

gissen, maar het is de harde

realiteit.

Als ik vanmiddag pak Can spreek,

zegt hij dat zijn vrouw nog steeds

huilt...

Taalschool

We zijn dankbaar voor alle giften die dit eerste half jaar van 2022 al

binnen gekomen zijn, zodat het werk van Willem & Lydia in Gods Koninkrijk

door kan gaan. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage hierin.

We kijken als TFC terug op een geslaagde ontbijtactie! Het leverde veel

verraste gezichten op, erg leuk. Met deze actie haalden we €1100 op!

Graag brengen we nog de fietsactie onder de

aandacht, die DV 3 september 2022 plaats zal

vinden. Houd je van wielrennen en draag je MAF

een warm hart toe? Geef je op bij Coen van de

Craats (06 13137992) voor deze mooie tocht van

200 km. Ook voor vragen over deze actie kun je

bij hem terecht.


