
4.  VANUIT JAVA 

 

Vanuit Oost-Java zijn allerlei berichten, een filmpje, foto’s etc. naar ons gestuurd, 

waarvan we hieronder een aantal hebben opgenomen.  

 

4.1 Kennismaking met een aantal rural pastors van Oost-Java 

4.2 Berichten van Petrus Widjaja, de coördinator van de rural pastors 

 

4.1 Kennismaking met een aantal rural pastors van Oost-Java 

 

December 2021, bij de kerstgroet: 

Voedselpakketten op Java na de dankdagcollecte op 31 oktober 2021 van GKv Assen- 

Marsdijk: 

 

                  
Ds. Yesaya  Ds. Yeremia        Ds. Hari   Ds. Eunike 

 

  

          

Evangelist James en vrouw  Ds. Sarah                Ds. Slamet  

 

 

       
links Ds. Octav                 links Ds. Octav.                        Ds. Hadi Prayitno 

rechts onbekend              rechts onbekend 



 

 

 

            
Ds. Maria Surenda    Ds. Bikino       Ds. Sihati        Ds. Jamin   

 

          
Ds. Ninin     Ds. Suwaji.                   Ds. Erik          Ds. Eko 

   

          
Ds. Zakheus  Ds. Yehuda 

 

April/mei 2022, bij de berichtjes van Petrus Widjaja     

                                                                                    

Dominees uit Dampit (klein stadje in het achterland van 

Oost-Java); samen bezig om een kerk te bouwen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

De classis van Dampit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Berichten van Petrus Widjaja 

 

14 juli 2021, bericht Petrus Widjaja 

Beste Roland, 

Terima kasih voor Uw email in mijn smartphone,helaas kan ik Uw email niet in mijn 

computer vinden. Puji Tuhan,Praise God,dat U mag van Uw kerk in Assen eens per jaar 

naar Malang komen voor een seminaar om de arme dorps dominees te helpen ,hoe ze 

moeten werken.Ze zijn niet goed opgeleidt (trained) hoe ze moeten werken voor voor 

hun kerkjes.De meeste van hun hadden alleen maar een jaartje op de Bijbelschool. - 

Wel,10% van ons dorps dominees fellowship zijn wel goed  gestudeerd op de 

theologische universiteit.Zelfst een paar van hun waren van de lagereschool of 

middelbaar school en alleen een jaarje op de Bijbelschool. 

De mensen hier houden niet van lezen. Misschien hebben ze geen tijd om te lezen,want 

ze moeten ergens heen om geld te zoeken om hun familie brood te geven. ( in Nederland 

brood, hier rijst) We kunnen goed voorstellen, een klein dorpskerkje met 10 of 15 

kerleden en de de kerkleden zijn ook arme mensen,werken in de rijst velden. 

De dorps dominees hebben geen plannen,geen programmes voor hun kerkjes. Ze 

moeten toch echt, echt moeten worden opgeleidt, maar wie wilt hun opleiden? Ze hebben 

geen knowledge over economie,geld goed besteden kunnen ze ook niet.Jaren in en jaren 

uit ,blijven ze altijd arm. Ze zijn soms egoistisch,dat merk ik heel goed,maar het is toch 

niet hun fout,want ze zijn te arm. Met  p100.000 of Rp.150.000 ( E.9 ) per week kunnen 

ze toch niet redden? Maar toch een paar pendeta kunnen ze nu verstaan  hoe ze het geld 

moeten besteden, Na jaren lang op de  fellowship over economie geleerd. 

Maar wie kan hun over de kerkgroei (church growth) opleiden? Programmes voor de 

toekomst dat hun kerkjes goed kunnen groeien en veel mensen kunnen worden gebracht 

voor onze Lieve Heere Jezus. Zijn er iemand die goed kan zorgen voor de jeugd en voor 

de zondag school? ER zijn bijna geen Bijbel studie in hun kerkjes, en waarom?  Oh 

Roland kunt U hun begeleiden alstublieft?Please teach them how to "grow" their 

churches, their youth group,their Sunday schools and mostly their Bijbelstudy group. 

They walk their own way and no one is leading them. Please teach them how to minister 

a  church,so they can follow your steps.They truly NEED your guidance,your advices, 

your encougements. 

In the near future I will ask the rural pastors their difficulties ministering their 

village churches and I will forward them to you,and perhaps you can solve their 

problems. ( if you have time?).We have a two weeks lockdown on Java and Bali.Very 

difficult time for many people. Gisteren 40.000 infected en duizend gestorven door de 

pandemie op een dag en vandag 50.000 infected,the highest record sinds 2020. We 



bidden dat de pandemie gauw over is en we kunnen weer een mooi seminaar kunnen 

houden. 

Wel, moet nu eindigen en tot volgende emails. 

Ds. Sulistiono nu infected ,ouders van een paar dominees (Jeremia,Johanes,Jesaya died 

last week).Elke dag een paar mensen uit Sihati's,Windyah's dorpen died . 

Please pray for us, 

with love and prayer, 

Petrus. 

26 oktober 2021, bericht Petrus Widjaja 

Beste Pak Roland,  

Terima kasih (dankjewel) voor de email en verhaal van Op Klompen door de Dessa" en ik 

heb die film nog niet gezien. Jammer van de jonge man die ging naar Java niet om het 

Evangelie aan aan de mensen te verkondigen,en hij is nu een opa.- Had hij maar de 

Blijde Boodschap aan de dessa mensen verteld,dan zijn er nu veel dessa kerkjes op Java. 

Toen ik 16 oud jong was en arm,gaf mijn vader een nieuwe broek en die had ik verkocht 

om een paar triplex te kopen voor een dessakerk te bouwen voor de muren,en nu ben ik 

ook een opa... 

My golden verse is Matthew 28:19 "Karena itu pergilah,jadikanlah semua bangsa 

muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan  Anak dan Roh Kudus." (= Matt 28, 

zendingsbevel) 

 Puji Tuhan (eer aan de Heer, Goddank), Pak Roland wilt ons hier op Java helpen voor de 

dorpsdominees en hun armoedige kerkjes/gemeente.De meeste pendeta desa (pendeta 

= dominee, dessa = dorp) hadden alleen maar een jaar Bijbelschool gehad. De stad 

dominees zijn knap,goede studie gehad,maar wie wilt de arme dessa pendetas 

begeleiden? 

Terima kasih Pak Roland you have a soft heart for them,care for them and willing teach 

them how  to grow their small village churches. They need your advices,your 

encouragements,your experiences and your love for the Gospel. 

Our sincere gratiude to your church members,your kerkenraad,ouderlingen, for allowing 

you to come to Java every year for helping the pendetas dessa.Terima kasih juga (ook) 

untuk (aan de) commissie "sama sama" en onze lieve Broeders en Zusters in Assen, 

yang mendoakan pelayanan hamba Tuhan di perdesaan (die bidden voor de dienst aan 

God in de dorpen). Salam hangat untuk saudara yang terkasih Willeke Lenting dan 

Dennis Kramer (een heel lieve groet aan Willeke en Dennis). 

Please tell them to visit us one day dan Selamat Datang/Hartelijk WELKOM.   

Terima kasih juga untuk (hartelijk dank voor) collecte op Dankdag untuk pendeta dessa 

dan seminar 2022. 

Wat heel mooi te zien de vlag van Indonesie en Nederland in Uw kerk,een echt 

vriendshap van liefde in de Here Jezus.- Dalam Tuhan Jesus kita bersaudara (onze brs en 

zrs in de Here Jezus). Wat ook mooi te zien op de television  dat Uw koningin heeft onze 

president ontmoet op G-20 meeting. 



Salam Hangat untuk semua jemaat Pak Roland di Assen. 

With love and prayer, 

Petrus. 

15 november 2021, bericht Petrus Widjaja 

Beste Pak Roland, 

Terima kasih untuk email Pak Roland. 

We zijn ook allemaal goed in Malang op oost Java,maar wat jammer 

we hebben nog geen rural pastor fellowship bij ds Octav, nog 

even wachten tot dat de Covid pandemie weg is. 

  

Wat mooi volgende week heeft U een vergadering met Willeke Lenting 

en Dennis Kramer. 

Salam hangat kepada mereka,saudara kita dalam Tuhan Yesus. 

Please tell me more about de commissie "sama-sama". 

  

De meeste Christelijke scholen zijn nog dicht,de kerken mogen weer openen 

met 50 procent mensen in de kerk. 

De mensen zijn nog bang voor de besmetting van de Covid virus. 

De kleine dessa kerkjes hebben heel moeilijke tijd in de laatste 21 maanden, 

sinds de Covid kwam in Indonesia in Maart 2020. 

Heel zielig dat een paar dorps dominees zijn gestorven,ook hun  arme kerkleden in 

de dessa. 

De pendeta dessa kunnen hun niet helpen,want ze hebben ook niets te geven. 

Veel mensen hebben hun baan verloren. 

Veel arme kinderen worden naar de wees huizen gebracht,want de ouders hebben 

geen genoeg eten.Suddenly their happiness in the family disappears,zielig,zielig... 

WE have only two hands and we can't help the whole world,but God's hands can.... 

  

Een droevig verhaal van ds Yesaya gemeente . 

There was a man at ds.Yesaya's Church, who recently lost his job and he was very 

sad and stressfull,got sick and died. 

He left his wife and two daughters,the youngest daughter is still a little girl. 

Perhaps he did not have money to buy rice for the family,perhaps they did not have food  

to eat,and they did not tell anybody about it. 

A sad story which touched our hearts deeply. 

Some widows at Sihati's church try to sell noodles and nasi goreng in front of their 

homes,but unfortunately not many people buy during this difficult time. 

Have I already told you about ds Emanuel Djunandri's daughter who got dengue fever 

and was brought to the hospital?The father didnot have enough money and we paid for 

hospital fee. 

Thank you so much for helping the rural pastors and their needy congregations by giving 

them food packages from time to time. 

Zo erg aardig dat Uw kerk gemeente   ons altijd willen helpen met gebed,voedsel 

pakketten.medicijnen als ze ziek zijn etc. 

  

Wel, dit is een kort emailtje en tot volgende email. 

Salam dan doa, 

Petrus. 

 

 

 



7 december 2022, bericht van Petrus Widjaja 

Beste Pak Roland en de kerk-gemeente, 

 

Ik heb de donatie van Euro 1500 vandaag ontvangen voor voedsel pakketten te kopen. 

Hoe erg aardig van jullie allemaal in Assen dat U steeds aan ons denken. De dorps 

dominees danken U heel hartelijk. Ik zal de foto’s aan U sturen in de komende weken. 

Ook mooi voedsel pakketten voor kerst kados? Het is nu ons regent tijd, het regent hier 

elke dag voor een uurtje, maar het kan wel uren regenen in January en February.  

 

In andere steden gebeurt wel overstromingen and landslides in de bergen. Vorige vrijdag 

de Semeru vulkaan barste uit, en ds Irvan woont 30 km van de hoogste berg op Java 

(3600 meter) Gelukkig de wind waaide de andere kant uit. Er zijn een paar dorpjes op de 

voet van de Semeru berg nu bedekt met asch. Meer dan 30 doden, misschien meer. 

Honderden huizen vernield, en duizenden mensen hebben geen huis meer. Een ellende in 

de regentijd. We waren toen op de voet de Semeru geweest.  

 

Wel sekali lagi terima kasih. 

Salam dan doa 

Petrus 

 

Eind december 2021, kerstgroet van Java 

Wilt u de prachtige groet van onze broers en zussen uit Java nog eens terugzien, dan 

verwijzen wij u naar het aparte mapje op deze site. 

 

9 februari 2022, bericht van Petrus Widjaja 

 

                                                                                                       

Ds. Dalan’s huis beschadigd door een cycloon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 februari 2022, bericht van Petrus Widjaja 

 

                                                                                               

Beste Pak Roland en Jemaat Gereja Assen (dit betekent: gemeente 

van de kerk in Assen), 

A million thanks for your generous donation E.1500. 

With the money we could help more rural pastors and their poor 

congregations,for those who are sick,and those who need food and to 

help renovating their house churches and help building a new village 

church. 

Nogmaals hartelijk bedankt. 

We will send you pictures from time to time. 

Kindest greetings from Malang. 

 

 



18 juni 2022, bericht Petrus Widjaja 

Beste Pak Roland en Anne Marie, 

Bedankt voor Uw email van June 18 en heel mooi te horen dat U en 

Anne Marie weer bij ons willen komen op Woendag 19 October 2022 

t/m 15 November 2022. 

U komt aan met Singapore Airline SQ.922 om 9.05 uur in the morning. 

Hartelijk WELKOM, - Denny en Petrus halen julie op bij de Surabaya airport  

net als de vorige keer in 2019. 

Een mooi plan om van 20 October tot 30 October rond reizen met Anne Marie 

naar de bergen, de Indishe Oceaan, de thee plantage, de Safari Park, de sawah 

en misscchien weer naar de vulkaan Bromo of naar Surabaya voor een dag 

of twee nachten en natuurlijk naar de dessa om de dorps kerkjes te bezoeken? 

Dan zullen we twee dagen en een nacht een seminar houden met de rural pastors. 

Dezelfde plaats bij de campus.Andere keer misschien 2 nachten en drie dagen als 

de pandemie helemaal over is. 

Er zijn nieuwe pendetas die willen graag komen voor het seminar, en als die allemaal 

komen zijn er misschien meer dan 40 rural pastors. 

WE weten niet wat de toekomst is en als de Covid pandemie over is kunnen we weer  

een mooie seminar houden en als het niet is kunnen we altijd de kleine dorps kerkjes  

bezoeken en de arme,zielige  pendetas bemoedigen? 

  

Heel hartelijk bedankt dat Uw kerk in Assen dit mooie seminaar wilt betalen want de 

desa 

pastors hebben zeker geen geld genoeg alles te betalen.Een paar desa pendeta hebben 

zelf moeilijkheden voor hun familie and kerkleden. 

  

Ik heb met ds Eko gesproken dat U wilt een nachtje bij zijn desa 

logeren, en hij zeide er is een kamer voor U en Anne Marie bij zijn 

eenvoudige Indonesische huisje.  

Naam van Eko's vrouw is Esther,een vriendelijke mevrouw,zo ook 

de dominee Eko Sahroni. 

  

Er is een theologische docent Giam en zij spreekt goed Engels.Ik zal binnenkort 

haar bezoeken en vraag of zij ons wilt helpen met translating/interpreting. 

Zij studeerde toen in the United States voor een paar jaren. 

A few rurals are now richly blessed and some are still in a very needy condition. 

WE come for those who are in need and those who are weak, sick and hunger..... 

Thank you Roland for encouraging them,supporting them and most of all praying 

for them. 

Eko said there is a young pastor who does not have a house nor a church,and he 

is a going to marry soon,having nothing,not even a stove for cooking.WE have bought a  

new stove for him and some kitchen utensils for this couple. I have not met him before. 

it breaks my heart hearing this faithful young couple,who wants to serve Jesus. 

  

Wel, het is nu midden in de nacht en moet eindigen en tot volgende email. 

Missschien komt Tirza ook volgende maand in Juli voor een weekje of twee op Java 

voor haar organizatie GO ON. 

Kindest greetings,lieve groeten aan Uw congregation, kerk in Assen en Tuhan 

memberkati. 

Salam dalam Kasih Tuhan, 

Petrus ,Sri dan keluarga. 


