Nieuwsbrief  - maart 2016

Voorbereidingen voor Papua
Vanuit Papua kreeg ik een oproep of ik les zou kunnen
komen geven op een internationale zendingsschool in
Wamena. Kort daarna mocht ik aan dit zendingstraject
beginnen. Afgelopen zomer heb ik bijzondere
ervaringen mogen opdoen in Papua tijdens een
oriëntatiebezoek. Van deze oproep en dit bezoek bent
u in eerdere nieuwsbrieven op de hoogte gebracht.
Ondertussen is er een hele periode verstreken, waarin
allerlei voorbereidingen hebben plaatsgevonden.
Hierover wil ik het een en ander met u delen.
Daarnaast wil ik u ook vertellen wat er nog te doen
staat. Maar eerst wil ik u op de hoogte brengen van de
huidige situatie op de school.

Een bericht uit Wamena van Kyle Ambrose: Ik ben
zendingswerker en docent en werk voor de MAF in
Wamena, Papua, Indonesië. Ik werk daar nu tien jaar.
Onze kleine school biedt onderwijs aan voornamelijk
kinderen van zendingswerkers. Jaarlijks komen er 15
tot 30 kinderen naar deze school. Het onderwijs wordt
verzorgd volgens het Amerikaanse systeem in de
groepen 1 tot 8. Het is heel belangrijk dat deze school
er is, omdat de ouders van de kinderen betrokken zijn
bij zendingswerk, zoals de verspreiding van het
evangelie, gezondheidszorg, economische ontwikkeling en met vliegtuigen en helikopters mensen in
arme, afgelegen gebieden bereikbaar te maken voor
hulp en het evangelie en daarnaast nog vele andere
essentiële zaken. Mijn vrouw en ik hebben bij tijden
alle klassen lesgegeven, omdat het niet anders kon.
Zoals u zult begrijpen is dit geen ideale situatie. Ik
geloof dat we hier ten minste drie docenten nodig
hebben. Het zou dus ontzettend fijn zijn als Rens
Krijger hier zou kunnen komen werken, zeker met de
vaardigheden die hij heeft.

Op onze school zitten verschillende Nederlandse
leerlingen en Rens zou op een betere manier met
deze kinderen kunnen communiceren en ze beter
kunnen begrijpen dan mijn vrouw en ik. Hij zou voor
hen zelfs Nederlandse lessen kunnen verzorgen en
daarnaast maatschappijleer. Op dit moment zitten er
vijf Nederlandse leerlingen. Eerder hadden we er tien
en waarschijnlijk zal het aantal ook weer toenemen.
We hebben vaak gebeden of er een Europese – en in
het bijzonder een Nederlandse – docent hierheen zou
mogen komen om ons te helpen. De opleidingen en
ervaringen die Rens heeft zijn geweldig. Zijn Engelse
vaardigheden zijn excellent, wat een vereiste is,
omdat de meeste instructies in het Engels worden
gegeven. Het lijkt mij dat de Heere Rens Krijger
precies voor dit doel heeft voorbereid en wij zouden
het als een zegen van God zien als hij hier zou kunnen
komen.
Onze school in Wamena heeft momenteel leerlingen
uit drie verschillende landen: de Verenigde Staten,
Nederland en Indonesië. We hebben ook leerlingen
gehad uit Canada, Duitsland, Zwitserland, Australië en
Nieuw-Zeeland. Het is dus echt een internationale
omgeving. De ouders zijn werkzaam voor
verschillende zendingsorganisaties, zoals de MAF,
Helvida (het vroegere: Helimission), Wycliffe, CAMA
en World Team.
Enige tijd geleden
begon het tweede
semester met drie
docenten:
Molly
Gaviola, die hier
voor een jaar is,
Esther
Ambrose
(mijn vrouw) en ik. Naast de vereiste reguliere lessen
zijn we dagelijks bezig met Bijbels onderwijs en
hebben wekelijkse samenkomsten rondom het Woord.
Wij geloven dat onze belangrijkste rol is om
discipelschap bij te brengen aan deze kinderen. Een
tweede belangrijke taak is om onderwijs te verzorgen
aan hen, zodat hun ouders zich geheel kunnen wijden
aan hun roeping.

Persoonlijk: De Heere heeft de afgelopen periode
veel zegeningen gegeven en daar mag ik erg
dankbaar voor zijn. De coaching trajecten die ik heb
doorlopen, mocht ik met goede resultaten afronden.
Deze trajecten waren enorm leerzaam en hebben mij
enorm veel handvatten gegeven voor nu, maar vooral
ook voor de toekomst. Na afronding van deze trajecten
mocht ik het zendingstraject ook weer samen met
OMF voortzetten. Mijn kennis op intercultureel gebied
is vergroot door studie en cursussen en ik ben op de
hoogte van heel wat ins en outs van zendingswerk.
Het aanleren van de taal is niet eenvoudig en gaat niet
snel, maar ik mag ondertussen toch al wat basiskennis
van het Indonesisch hebben. De geweldige TFC die
geheel betrokken is bij het zendingstraject heeft
enorm veel werk verzet. De gemeente in Vlaardingen
die zo de Heere wil en wij leven mij zal uitzenden,
heeft dit traject als actiedoel dit jaar en zo is er samen
met de TFC al heel wat georganiseerd. Daarnaast zijn
er vele vrienden, familieleden, gemeenteleden
kennissen en ook leerlingen en collega’s die op allerlei
manieren hun bijdrage leveren aan dit traject. Dit is
allemaal enorm bemoedigend!
Nieuws, foto’s en uitgebreide informatie over allerlei
acties kunt u vinden op:
 www.cgkvlaardingen.nl/rens
 www.facebook.nl/rensnaarpapua

Verdere voorbereidingen: Voor het werkelijk zover is
dat ik uitgezonden kan worden, staat er nog heel wat
te gebeuren. Er moet bijvoorbeeld een visum
aangevraagd worden. Dit is op het ogenblik niet
eenvoudig in Indonesië. Ook moet in Wamena
huisvesting gezocht worden. Verder wordt hier
gekeken of mijn huis verhuurd kan worden of te koop
wordt gezet. Ondanks dat kennis van de Indonesische
taal niet noodzakelijk is om op de HIS te werken, is
deze kennis wel handig om daar in het dagelijkse
leven te kunnen functioneren en contact met de
plaatselijke bevolking te hebben. Vandaar dat ik ook
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doorga met deze studie. Er zijn ook nog verschillende
boeken door te nemen over cultuur en zendingswerk.
Momenteel ben ik me aan het verdiepen in Third
Culture Kids (derde-cultuur-kinderen). De kinderen die
ik hoop les te gaan geven groeien niet op in de cultuur
waarin hun ouders zijn grootgebracht. Ook voelen ze
zich buitenstaanders in hun huidige omgeving. Dit
alles heeft een behoorlijke impact en het is belangrijk
dat ik van tevoren hier wat van afweet. Via Tyndale
Theological Seminary volg ik de cursus Cross Cultural
Christianity wat weer mooi aansluit op de cursus
Cultural Self-Discovery die ik vorig jaar op
Cornerstone Bible College in Beugen heb gevolgd. Zo
zijn er wekelijks allerlei dingen die mijn aandacht
vragen. Verder ben ik betrokken met allerlei acties die
in en rondom de kerk plaatsvinden en er staan nog
heel wat zaken op het programma, zoals een
fietstocht, concert en een actiedag.
Een hartelijke groet van Rens Krijger
__________________________________________
Bericht van de TFC: Als TFC willen we u, mede
namens Rens, hartelijk bedanken voor alle steun en
medeleven in de vorm van giften en gebed, die we de
afgelopen maanden hebben mogen ontvangen.
Bijzonder hoe we via verschillende kanten
ondersteund worden. Momenteel is er financieel
voldoende draagvlak gecreëerd om Rens deze zomer
uit te kunnen zenden. We zien hierin Gods leiding en
bevestiging voor de roeping van Rens! Dit betekent
echter nog niet dat we er al zijn. Alle steun (in welke
vorm dan ook) is hard nodig! In het bijzonder zijn we
nog op zoek naar vaste donateurs die Rens
maandelijks/per kwartaal willen ondersteunen. Wilt u
dit in uw gebed opdragen?
De laatste maanden zijn, met name voor Rens,
intensieve maanden. Er moeten nog veel praktische
dingen geregeld worden voordat Rens daadwerkelijk
kan vertrekken. Ook hierin vertrouwen we op Gods
leiding in het proces.
Hartelijke groeten,
Hans, Rien, Marja, Annelies en Elise
__________________________________________
Bidt en dankt u mee?
Dank dat het schoolleven op de HIS dit jaar goede voortgang mag
hebben.
Dank dat we bij het zendingstraject zoveel zegeningen hebben
mogen ervaren.
Bid of de verdere voorbereidingen gezegend mogen worden.

Contactadres Borssele:
Westsingel 50
4454 AL Borssele

meer info: www.cgkvlaardingen.nl/rens

Donaties (ANBI):
IBAN: NL50 INGB 0000 0652 74
t.n.v. Penningmeester CGK Vlaardingen
o.v.v. ‘Gift Rens naar Papua’

www.facebook.nl/rensnaarpapua

Ik zeg toe het zendingstraject ‘Rens naar Papua’ te steunen

 per maand voor

€ ______

Naam:__________________________________________________

 per kwartaal voor

€ ______

Adres: _________________________________________________

 per jaar voor

€ ______

Postcode + plaats:_________________________________________

 eenmalig voor

€ ______

Tel: _________________ E-mail: ______________________________________________________
Wilt u dit strookje a.u.b. opsturen naar een van de bovenstaande TFC adressen of mailen naar TFCRens@gmail.com? Alvast hartelijk bedankt!

