2. REIS NAAR JAVA IN 2019
In 2019 is ds. Roland Schipper voor kerkelijk werk naar Oost-Java geweest. Hieronder
volgt het verslag van deze reis.
Aanleiding
Op Oost-Java zet een groep dominees, de zgn. rural pastors, zich enthousiast en vol
overtuiging in voor het werk en Woord van onze God, maar er is ontzettende behoefte
aan kennis en onderwijzing, zowel over de Bijbel als over gemeente-opbouw.
Tijdens een reis door Indonesië kwam ds. Roland Schipper in contact met Petrus Widjaja,
de coördinator van de zgn. rural pastors op Oost-Java. Petrus vertelde Roland over de
situatie op Oost-Java en vroeg om hulp bij de opleiding van de rural pastors. Roland
voelde zich aangesproken en wilde graag meehelpen. Ook binnen de GKv Assen-Marsdijk
ontstond enthousiasme en werden er allerlei acties gehouden om de reis financieel
mogelijk te maken en in oktober 2019 vertrok Roland naar Oost-Java.
Reis van ds. Roland Schipper naar Oost-Java in 2019

GELOOF DELEN OP JAVA
Opbouwwerk voor de ‘Rural Fellowship’
Oost-Java, Indonesië
31 Oktober – 26 November 2019
Verslag door Roland Schipper
Oktober 2019
Nog een week te gaan ..
Volgende week woensdag 30 oktober is het zover.
Dan vlieg ik naar Java.
Eerst komt de vlucht van Schiphol naar Singapore.
Daarna de kortere trip van Singapore naar Surabaya, de een-na-grootste stad van Indonesië
met 4 miljoen inwoners.
Op het vliegveld van Surabaya word ik opgewacht door Petrus en Denny, die voor deze reis
al ontzettend veel hebben georganiseerd in Oost-Java.
Met de auto rijden we van Surabaya naar Malang, m’n thuisbasis tussen 31 oktober en eind
november.
De afgelopen tijd (verlof vanaf 15 oktober) ben ik druk bezig geweest met de
voorbereidingen voor mijn inbreng op Java.
Op 6 en 7 november zal er DV een congres zijn in Malang.
De onderwerpen die ik heb voorbereid zijn deze:
– De missie van de kerk en onze eigen cultuur (2 lezingen)
– Van bijbeltekst naar preek (2 lezingen en oefeningen)

– Wat voor een leider ben je?
– Een ‘preek voor predikanten’ – over Gideon
Ondertussen probeer ik nog wat m’n Indonesisch te oefenen, … sulit!
‘Berapa harganya?’ Dat is voor een Nederlander wel een belangrijke (wat kost-ie?)
En uiteraard een plaatje bij het praatje: mijn onderkomen in Malang.

**
31 oktober 2019
Vanochtend om 9 uur landde ik op het vliegveld van Surabaya. Een prima vlucht, maar wel
25 uur (bijna) zonder slaap. Dat haal ik later wel weer in.
Met 3 personen wachten ze me op bij de exit: Petrus, Denny – die zal chauffeuren de
komende tijd -, en Jafet de tolk.
We rijden in ongeveer 2 uur naar de stad Malang. Daar gaan we eerst een lichte lunch
nemen om aan tafel de eerste verhalen en ideeën en plannen te delen.
Een kleurrijk restaurantje zie je op de foto. En dat is dit gezelschap ook.
Zoals het vaak gaat bij eerste gesprekken, gaat het hier ook: ken je die en die en ben je daar
al eens geweest? Er blijken weer allerlei via-via bekenden te zijn. En of je die-en-die kerk ook
hebt in Nederland met juist slapende christenen of levende.
We hebben meteen al allemaal gespreksstof.
Een mooi begin!

Op de foto, v l n r Denny, Jafet, Roland, Petrus
**
1 november 2019
Dachlan en Eunike
Vanmorgen waren we op bezoek bij Dachlan en Eunike.
Zij wonen in een arme buitenwijk van de stad Malang.
Op de foto zie je Dachlan links en Eunike als 3e van links.
Het kale vertrek waar we zitten is zondags de kerkzaal. Ondanks het orgeltje dat er staat en
een lessenaar ziet het er armoedig uit.
Veel inkomen hebben ze dan ook niet. Pas sinds een paar jaar hebben ze een eigen WC.
Eerder moesten ze voor elke toiletgang naar de rivier, een eindje achter hun huis.
Hij verkoopt eieren aan de deur. Zij naait kleren en gaat daarmee de deuren langs.
Behalve voor inkomen heeft dat nog een doel: zo kom je in gesprek met mensen in de buurt
en dat is de beste kans om van Christus te vertellen. Evangelisatieacties zijn verboden in
Indonesië.
Dappere christenen.

Dachlan – Petrus – Eunike - Roland

Zus van Eunike (links), die onderwijs geeft op de zondagschool met behulp van de Kijkbijbel!

En het regende tropisch…
**
2 november 2019
Alfrida
Alfrida is een weduwe van 58 jaar.
Haar man overleed ongeveer 10 jaar geleden. Samen met hem vormden ze een domineesechtpaar voor een kerkplanting in een dorp op Java.
Na zijn dood had ze geen geld om het huis aan te houden en vond ze uiteindelijk een stukje
grond met een stal. Dat kon ze betalen. Ze wilde graag het evangelisatiewerk blijven doen,
maar had geen echt huis en geen zaal.

Een Australische weduwe ontmoette haar en vond eigenlijk dat Alfrida te oud was om een
nieuwe kerk te stichten in zo’n afgelegen dorp. Bovendien kon ze toch beter alle tijd nemen
voor de kinderen en kleinkinderen.
Alfrida bleef het herhalen: ik wil graag werken als evangelist.
Na een tijdje kwam er een mooie gift uit Australië: het braakliggend terrein met een stal
veranderde in een kavel met een woonhuis en een kerkje!
Niet overdrijven meteen: als er 20 mensen op zondag komen zit de zaal vol en is er geen
parkeerruimte meer. Maar toch!
Met haar sprak ik lange tijd over welke activiteiten ze wel en welke ze niet zou hoeven doen
om mensen in het dorp te bereiken met het Evangelie. De jeugd benaderen? Of toch de
moeders met peuters? Of leeftijdgenoten: senioren??
Een mooi gesprek met een sterke vrouw.
Het eindigde als bij Paulus in Efeze: na bidden en tranen zwaaide ze ons uit.

Met Alfrida. Ik heb de foto met de stal, zij de foto met haar nieuwe huis. Op het grasveld
ervoor staat sinds 2 jaar een kerkje.

Jafet, Alfrida, Roland, Petrus
3 november 2019, kerkdienst in de Immanuelkerk van ds Octav, Malang

De kerkenraad (M/V!) vlak voor de dienst. De jonge vrouwen op de voorgrond zijn
theologiestudentes die stage lopen. Het eerste wat ze op stage moeten leren is Nederigheid.
Dus wat doet een stagiair hier??? … wc’s van de kerk schoonmaken, stofzuigen in de bijzalen,
eten koken voor het domineesgezin. Raar. Eigenlijk vonden ze dat zelf ook.
Op deze zondag heb ik iets meegemaakt wat een heel mooie tip is voor stellen die gaan
trouwen.
Na de ochtenddienst in Malang werd iedereen in de kerk uitgenodigd door een bruidspaar
dat 3 weken geleden is getrouwd. Ter gelegenheid van hun huwelijk hadden ze een
complete maaltijd georganiseerd als lunch in de kerk. Supergezellig. Heel erg lekker. Nasi
natuurlijk, met veel vlees en zo.
Voor iedereen in de kerk kwam dit als een verrassing, wat het extra vrolijk maakte.
En omdat een trouwerij toch al duur is, kan dit er ook nog wel bij. Een aanrader!
Uiteraard moest de dominee uit Nederland wel het bruidspaar nog een paar Bijbelse
gedachten meegeven en voorgaan in een gebed om zegen (er gebeurt hier wel meer waar ik
niet op voorbereid was 😉).
Tijdens de kerkdienst heb ik gepreekt over 1 Johannes 5. Een dominee uit Malang vertolkte
het naar het Indonesisch.
Af en toe reageerde iemand spontaan tijdens de preek als ik wat zei in een vraag-vorm. Ze
zijn hier tijdens een kerkdienst niet zo stil als bij ons in Nederland. Bij een vrolijk lied wordt
er massaal meegeklapt. Het duurde een paar zinnen, maar toen bleef ik natuurlijk niet
achter.

De achterdeuren stonden open, anders pasten de aanwezigen niet in de zaal. En warm dat ik

het had…

… de lunch met de gemeente en het bruidspaar

De wijk Warna-Warni in Malang

Een prachtig voorbeeld van ‘om-denken’. Het was een krottenwijk. En nog steeds zijn de
huisjes piep-klein en de bewoners erg arm. Maar door hun huizen massaal in felle kleuren te
schilderen komen nu de toeristen er op af.
En dat betekent meer werk, meer inkomsten en een opleving van deze wijk!
**
6 november 2019
Congres – dag 1
Vandaag kwamen 40 dominees en kerkplanters naar Malang. Sommigen reden vanmorgen al
in alle vroegte op hun brommer vanuit de bergdorpen naar het congres.
Het werd een intensieve dag.
Pittige onderwerpen en stevige discussie over kerk-zijn op Java anno 2019.
Stel je voor: in het dorp is een feest georganiseerd. Iedereen wordt uitgenodigd en als je niet
komt voelt dat als een belediging bij de gastheer.
Maar op het feest wordt door hindoes gebeden tot hun goden en voor het eten wordt Allah
om een zegen gevraagd door de moslims. Doe je daaraan mee, als christen?
Als je missionair wil zijn moet je je toch mengen in de gemeenschap? Maar ja, je wilt je ook
niet bezighouden met andere goden! Wat zou je doen??
Vandaag heb ik 4 lezingen gehouden en discussies geleid. Een beetje veel van het goede,
maar het was waardevol. En ook erg grappig soms hoe ze tegen elkaar in rap Indonesisch
tekeer gingen.

Het congrescentrum van Evangelism Explosion in Malang
**

7 november 2019
Congres- dag 2
“Duizendmaal dankjulliewel!”
Dat moet ik doorgeven van de deelnemers aan dit congres aan de GKv Assen-Marsdijk.
Heel erg bedankt dat jullie in Assen dit mogelijk hebben gemaakt! Niet alleen financieel,
maar ook dat ik de ruimte kreeg om inhoud te geven aan deze 2 congresdagen.
Het was een daverend succes. Ook al gingen de soms felle discussies in rap-Indonesisch
totaal aan mij voorbij, ik kon merken dat alle deelnemers met hart en ziel meededen.
Vaak moesten ze een opdracht maken en presenteren, en hoe ze dan om elkaar kunnen
lachen is prachtig. De sfeer was bijzonder goed.
Vooral de beide sessies over preek-kunde die ik leidde werden vol overgave gevolgd.
Het enige nadeel was misschien dat het vandaag afgelopen is. Het was lang genoeg, want
vermoeiend. Maar ook te kort, want ze wilden nog zoveel leren en oefenen. Wie weet, een
andere keer.
Tijdens deze 2 dagen heb ik 6 keer invullling gegeven aan een blok toerusting. Dat pas veel, 6
keer anderhalf uur. Maar behalve een lezing of inleiding had ik een aantal werkvormen
bedacht om de deelnemers zelf aan het werk te zetten. Dat was een goede greep, omdat mij
is gebleken dat Indonesiers meestal geen studenten zijn die houden van lezen of
theoretiseren. Hun leerstijl is ‘doen’.
De thema’s die voorbijkwamen waren deze:
-

De missionaire kerk en onze cultuur (2 blokken)
Van bijbeltekst naar preek (2 blokken)
Bijbels leiderschap ( 1 blok)
Moed voor je roeping (bemoedigingspreek over Gideon, Rechters 6)

Nogmaals vanuit deze groep van 40 dominees: heel erg bedankt Assen-Marsdijk! En de
vrolijke gezichten of de foto spreken boekdelen.

Kadootje na afloop. Een Indonesisch Batik-shirt (uiteraard, op en top Indonesisch)

9 november 2019
Bevrijdingsdag
Vandaag is het Bevrijdingsdag in Indonesië. Bevrijd van het Nederlandse kolonialisme. Ik blijf
binnen vandaag en voel me als een Duitser op 5 mei in Nederland 😧

**
Dinsdag 12 november
Erfan en Elita
Gesloopt🤪.
Minstens 9 uur in de auto gehobbeld en gedraaid dwars door de bergen. Op weg naar Erfan
en Elita, die in een afgelegen bergdorp gingen wonen om daar een schooltje en een kerk te
beginnen.
Hun verhaal: tien jaar geleden kwamen ze hier met niks. Ze bouwden een hut van bamboe
op een stuk land dat een familielid lang geleden had gekocht. Vlak bij de rivier, voor je-weetwel als je geen wc hebt of badkamer of wasmachine. Alles gebeurt dan in die ene rivier.
Met hulp van Nederlandse sponsors (Setia) kon na een paar jaar een schooltje van 1 lokaal
worden gebouwd. En meteen ook een huisje voor hen zelf waar een ruimte werd ingericht
als kerkzaaltje.
Erfan is een man met visie. Bij zijn schooltje begon hij een klein kippenfokkerijtje. De
kinderen verzorgen de beesten en Erfan verhandelt. Met de opbrengst begon hij een soort
openlucht-bibliotheek voor de oudere jeugd van het dorp. Elke avond soos in de buitenlucht,
met christelijke muziek, wat boeken (strips, bijbelverhalen etc) en gezelligheid tot 10 uur in
de avond.
Ze hebben hun rol in het dorp helemaal gevonden. Ondanks de eerste felle kritiek van de
moslim-school. Maar toen zelfs de imam zijn kleinzoon naar het christelijke schooltje stuurde
verstomde de kritiek. Het geheim: heb mensen lief en geef kinderen aandacht.
Ergens anders moet ik de verhalen van Erfan en Elita maar eens doorgeven. Wat een
moedige mensen, in armoede en in betere tijden!
Samen keken we terug op het congres van vorige week. Gaaf om te zien hoe beiden meteen
aan de slag gingen met de thema‘s van dat congres. Genoeg om met elkaar over door te
spreken!

Met hen gingen we daarna een uurtje naar de kust, de oceaan. Een mooie plek, waar we
geluncht hebben. Vis (en hoe….)
Het was een doodvermoeiende dag. Maar heel mooi.

Het schooltje van Erfan en Elita, gesponsord door Setia

Erfan, Petrus, Jafet (tolk) en ikzelf

Voor het winkeltje/soos van het dorp, met Elita en Erfan als 2e en 3e van links

Eet smakelijk 🙄
**
Donderdag 14 november
Schreeuwende armoede
Vandaag stond ik op de allerarmste preekplek ooit (voor mij dan).
Onder een stuk zeil. Een simpele lessenaar en wat plastic stoeltjes.
Hier preekt ds Sihati af en toe. Zij is een hardwerkende alleenstaande vrouw. Leider van een
schooltje en dominee van een klein kerk in een dorpje bij de oceaan.
Sommige kerkleden van haar zijn te arm om naar de kerk te komen: geen geld voor
brandstof voor de brommer.
Om hen de reis te besparen gaat ds Sihati dan maar naar hen toe. Wij gingen vandaag een
kijkje nemen op deze preekplek. Christenen uit de omgeving verzamelen zich dan onder dit
stuk zeil.

Pure armoede.
Ergens in de jungle verstopt, tussen de bananenbomen. Een gezin met 3 kinderen. Koken
doen ze op houtskool. Er staat een koe aan een touw, die niet eens van hen zelf is: ze mogen
de koe vetmesten en als ze verkocht wordt is 25% van de opbrengst voor dit gezin.
Bij het weggaan hebben we maar wat geld achtergelaten (ik kan er amper een boek van
kopen in NL maar voor hen was het een maandinkomen). Mooi: afspraken gemaakt met
Petrus en ds Sihati voor sponsoring van de kinderen en een fatsoenlijker woning😁.
En wat typisch is: we kwamen niet weg voordat we genoeg gegeten hadden van allerlei
soorten fruit, en er ging nog een zak mango’s mee voor onderweg. En dat gebaar kwam al
vóórdat wij over financiële hulp begonnen!
Armen delen (soms?) makkelijker.

Preekplaats in de jungle, met Petrus en ikzelf en ds Sihati en Jafet de tolk. Rechts de vrouw
die hier woont.

Het voelt niet echt OK om hier foto’s te maken. Alsof je ff armoede komt bestuderen en
vastleggen of zo

Als je te gast bent krijg je eten. Overal op Java. Hier ook

Het jochie heet Johan. De koe heet Cruijff. O nee, dat is niet zo. Geen idee. Johan wordt
gesponsord nu, en kan gelukkig naar school🙏🏻
**
Zaterdag 16 november
Dominee Sulistoni
Demonen.
Daar ging het vandaag over.
De kerk van Sulistono staat in een dorp met fanatieke moslims. Ze zijn erg tegen kerk, kruis
en het Evangelie van onze Verlosser Jezus.
Er wordt door moslims regelmatig gedreigd met bezweringen. Sulistono vertelt dat de

mensen in het dorp erg bijgelovig zijn en dat er bijvoorbeeld amuletten worden verkocht die
een tsunami kunnen tegenhouden. Mensen zijn bang en zoeken de hulp van allerlei
bovennatuurlijke wezens.
Na een tijdje vraag ik: heb je zelf te maken gehad met occulte krachten?
Uitgebreid legt Sulistono uit hoe hij zelf merkte dat er geesten op hem werden afgestuurd
door tegenstanders. Hij werd ziek, zag slangen, voelde de greep van kwade machten en zag
van alles in en buiten zijn lichaam gebeuren.
Het ging me te ver.
Ik zei: doe jij nu niet precies hetzelfde als de moslimleiders die mensen misleiden met
amuletten en bezweringen? Jij laat je misschien ook wel teveel leiden door alles wat met
geesten en demonen heeft te maken.
Mm, stilte…
Ik gaf hem een opmerking mee van C.S.Lewis: we kunnen als christen 2 fouten maken als het
gaat om duivel en demonen. De eerste fout is dat we er te weinig rekening mee houden. De
tweede fout is dat we het te véél over de duivel hebben.
Het eerste is fout, want reken maar dat de duivel aan het werk is.
Het tweede is fout, want Christus heeft het kwaad overwonnen. Leef daarom zonder angst!
Het werd een lang gesprek. Ik hoop dat Sulistono stopt met dat gedoe over occulte dingen.

Sulistono in zijn kerkzaal. Let even op de gitaren achterin! De techniek en muziek is goed voor
elkaar in de meeste kerkjes: beamer, geluid, muziekinstrumenten, het is er allemaal

We zijn nog even door gereden naar de zuidkust. Mooi!

Alles is mooi, ook de achtergrond 😎

Danny, de chauffeur doet jullie de groeten

**

Maandag 18 november (en dinsdag)
Fellowship in Dampit
Dampit is een stadje in het zuiden van Java. Voor sommige dominees is Malang te ver.
Daarom ontmoeten zij elkaar een paar keer per jaar in Dampit.
Vandaag was ik bij hen.
Met ongeveer 15 mannen en vrouwen begonnen we met een paar vrolijke gezangen. Daarna
hield ik een preek-voor-predikers. Ik sprak over verwachtingen die je van God mag (moet!)
hebben, vooral als je tegen ingrijpende of gewoon lastige dingen op moet boksen, n.a.v. 2
Kon 4:8vv.
De reactie van een jonge predikant vulde de hele ochtend: wat mag je van God verwachten
aan gemeentegroei als je hele omgeving bestaat uit moslims?
Vrijwel alle dominees herkennen de vraag. Maar de ervaringen zijn wisselend.
De één merkt tegenwerking, een ander goede harmonie, de meesten afstandelijkheid.
We zagen allemaal wel dat veel moslims een soort angst ervaren, voor geesten, het oordeel
van Allah, angst voor een kruissymbool in het dorp. De angst om plichten te verzaken.
Het is goed om te laten zien dat een christen vrij(moedig) mag zijn, in Christus.

Koffiebreak bij de Dampit-bijeenkomst

In Dampit. Groepsfoto’s zijn een dingetje hier, en de witte moet altijd in het midden 🙄

De bijbelstudie in Dampit

**
Dinsdag 19 november
Gave dag met een bijzonder verhaal

Wat was het lekker om een duik te nemen in de Indische Oceaan!
Met een gammel bootje naar een paradijselijk eiland en dan heerlijk in de golven terwijl het
bij jullie in Nederland bijna vriest 🤣.
De oceaan is de achtertuin van één van de predikanten.
Ook dominee Erfan en zijn vrouw Elita kwamen vandaag mee.
Als je even terug bladert, zie je dat ik op 12 november bij hen was. En dat ze vertelden over
de kleinzoon van de imam. Dit jongetje heeft wat problemen in zijn ontwikkeling.
Vandaag kwamen Erfan en Elita met iets waar ik zo van sta te kijken: weet je nog, zeiden ze,
dat we het hadden over die kleinzoon en dat we samen voor onze school en die jongen
hebben gebeden?
Nou, afgelopen zaterdag kwam de familie van de jongen bij ons. Jullie gebeden doen hem
kennelijk goed zeiden ze. Of we dat vooral willen volhouden. ‘Bid voor onze jongen, in naam
van Jezus.’
Bedenk dan even dat dit moslims zijn, die eerst zich verzetten tegen de school en de kerk, en
dat het directe familie is van de imam!
Erfan en Elita zijn super dankbaar en gelukkig.
Ik sta een beetje perplex. Wat gebeden kunnen doen…

Geen toeristen, geen lelijke appartementen. Alleen maar mooi, paradijselijk. En
gemeenteleden uit Assen zijn welkom om te logeren hier ..!

Met dominee Eco in zijn kerk. Even gauw een foto en dan snel naar het strand. 🏃🏼🏃🏼

Gaaf plekje: een waterval die in de oceaan uitkomt

Dominees, pfff. De meesten hier dopen met onderdompeling dus ze zijn het gewend 💦

Links ds Erfan, die van het verhaal over de kleinzoon van de imam
**
Zaterdag 23 november
Hari
Hari en zijn gezin zijn mensen met een groot hart.
Al jarenlang vangen ze mannen en vrouwen van allerlei leeftijden op, die nergens anders
terecht kunnen.
Bij hun huis hebben ze ongeveer 10 kamertjes gemetseld, waar weduwen wonen die geen
familie meer hebben en ook een man die door een infarct verlamd is geraakt. En er loopt
een jongere man bij hen rond die vroeger zó veel drugs heeft gebruikt dat hij psychisch
helemaal de weg kwijt is.
Voor deze mensen is in Indonesië geen tehuis of financiële regeling.
Wat is het dan een uitkomst dat er mensen zijn als dominee Hari.
Maar het lijkt me een loodzware opgave. Zijn vrouw (ik ben haar naam helaas vergeten)
neemt de zorg voor de bewoners op zich. Toen ik vroeg of ze geleerd had voor verpleegster
zei ze: ‘Nee helemaal niet, maar met vallen en opstaan leer ik wel hoe ik deze mensen moet
behandelen.’
Dat klinkt haast riskant. Maar ja, als niemand wat doet moet je wel wat proberen soms.
Met Hari heb ik lang gepraat over “eigen zonde en/of duivelswerk”. De Catechismus heeft
dat rijtje van 3: de duivel, de wereld en ons eigen vlees’, als aanjagers van goddeloosheid.
Hari zit nogal op dat ene, duivelswerk. Hij verwacht veel van uitdrijving en bevrijding van
bezetenheid. Mijn punt was, dat dat ook mensen kan vrijpleiten van hun eigen schuld, zoiets
als ‘ik kon er niks aan doen dat ik zondigde, want het was de demon in mij’.
Nou ja, heel theologisch. Maar je merkt dan wel dat het in het Oosten vaker en makkelijker
over geesten en duivelswerk gaat dan bij ons als rationele Nederlanders.
Waar we elkaar meteen vonden was dit: christenen zijn ook geneigd gemakkelijk
compromissen te sluiten met het kwade: als geld of macht voor het grijpen ligt, is de
verleiding groot om onzuiver bezig te gaan. Ik noem dat zonde. Hari noemt dat jezelf
overleveren aan demonen.
Hij kwam met een triest voorbeeld van een jongeman die in Jakarta de Satanskerk bezocht.
Na een tijdje raakte hij daar helemaal in de knoop. Allebei vonden we dat wel logisch: als je

zo duidelijk het kwaad op zoekt, verlies je genade en goedheid van God. Duisternis dreigt.
Op het gebed van Hari is deze jongeman veranderd. Hij is nu dominee op het eiland
Kalimantan …

Om de tafel met Jafet de tolk, ds Hari, Denny de chauffeur en Petrus de coördinator

Ds Hari en zijn vrouw zijn de 2e en 3e van links. De vrouw naast mij is een van de bewoners in
hun ‘shelter’

In de kamers links wonen 10 personen. Ieder zijn/haar eigen plekje. Maar denk nou niet dat
er ook maar een beetje luxe is te vinden. Basisopvang, maar wel met liefde en zorg en zelfs
een klein fabriekje als dagbesteding!

Afronding
In het verslag dat ik schreef voor de kerkenraad staat na dit dagboek over Java nog een lang
hoofdstuk “Evaluatie”. Dit hoofdstuk leent zich niet voor publicatie op de website.
Maar in dat hoofdstuk heb ik ook geschreven, dat de dominees in Indonesië heel graag een
vervolg zouden krijgen op het congres dat we hadden.
Inmiddels zijn daar in Marsdijk plannen voor gemaakt.
We hopen en bidden dat we daar iets van mee mogen maken, wij in Marsdijk maar zeker
ook de dorpsdominees op Java.
Hoe dat verder zal gaan zullen we als gemeente en kerkenraad in de loop van 2021
meemaken. We mogen verwachten dat God ons daarin een weg wijzen zal.

