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EEN BIJZONDERE ZONDAG!
Zondag 6 juni a.s. is voor twee echtparen een bijzondere zondag.
Zowel Theo en Fien Vermeulen als fam. Pouwelse nemen die
zondag afscheid in hun kerk omdat beide koppels een nieuwe
weg inslaan. Ze hebben gemeen dat ze hun nieuwe taak vooral
in Indonesië zien en via de Stichting Indonesia Zending uitgaan.
Over de visie en taak van Theo en Fien Vermeulen leest u
verderop in deze nieuwsbrief. Fam. Pouwelse wil zich in de
toekomst toeleggen op de ondersteuning van het
Bijbelschoolwerk dat uitgaat van de landelijke Indonesische kerk
de Gereja Sidang Sidang Jemaat Allah. Hun belangstelling gaat
vooral uit naar de meest afgelegen gebieden in de Molukken. Als
eerste taak ziet hij het bieden van hulp en ondersteuning bij de
oprichting van een bijbelschool in Saumlaki in de Zuid-Oost
Molukken. Dit gebied wordt ook wel de Tanimbar Archipel
genoemd.
Het
trainen
van
kader
voor
de
christengemeenschappen op die reeks van kleine eilanden is
echt nodig. De op te richten bijbelschool zal daarom ook een
streekfunctie gaan vervullen.
Pouwelse, zelf predikant namens de
VPE, werkte jaren als leger- en
luchtmachtpredikant en volgde zijn
opleiding aan wat nu de Azusa
Theologische Hogeschool heet en
daarna behaalde hij zijn MA graad
in Brussel op het Continental
Theological Seminary. Momenteel
is hij als secretaris van het bestuur
aan
de
Azusa
Theologische
Hogeschool
te
Amsterdam
verbonden en actief lid van de
Evangelische
Gemeenschap
Roosendaal. Hij ziet zichzelf als
parttime zendeling want het is z’n
bedoeling om regelmatig met
Evangelieverkondiging
een team van Nederlandse
is mensen ontmoeten
docenten in blokken van twee
maanden hulp en ondersteuning te verlenen aan een aantal
Indonesische Bijbelscholen. De planning is, dat de eerstvolgende
reis in oktober en november dit jaar gaat plaatsvinden. Mochten
er mensen zijn die het Bijbelschoolwerk willen ondersteunen,
weet dan dat hulp zeer welkom is! Voor het oprichten van de
bijbelschool in Saumlaki is een startkapitaal van 7.000 US dollar
nodig. We vertrouwen er op dat de Heer gaat voorzien. Mensen
die de christengemeenschappen in Indonesië een warm hart
toedragen vragen we om speciaal voor onze geplande
zendingsreis in oktober en november te bidden opdat ons team
tot bemoediging en grote zegen mag zijn voor onze Indonesische
geloofsgenoten.
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GODS WEGEN ZIJN NOG STEEDS ONDOORGRONDEIJK
Verslag van Theo en Fien Vermeulen
Het bovengenoemde kopje heeft voor ons een diepere dimensie gekregen tijdens onze reis naar
Indonesië begin van 2004. Wij reisden daar naar toe af om de voorbereidingen te treffen voor ons
aanstaande vertrek naar Indonesië op 12 juni 2004. Wij hadden een behoorlijk vol programma
waaronder een aantal ontmoetingen in diverse plaatsen en het regelen van onze visa. We kwamen er
al gauw achter dat reizen en vertragingen van vervoersmiddelen veel tijd vergen in Indonesië. Als
westerling word je wel op de proef gesteld en weet je bovendien gauw genoeg wat “jam karet”
(rekbare tijd) betekent. Na de warmtedoop van 30 graden Celsius en een RV van boven de 90% zijn
we blij dat we onze broeders en zusters op Bali weer kunnen ontmoeten.
Vanwege de “jam karet”, de warmte en de vochtigheid hebben
we ons strak geplande programma steeds weer aangepast.
Onze eerste ontmoeting hadden we met Pdt. Mathius, een
Bijbelschoolleraar die met zijn gezin naar Bali zou komen om
ons te spreken. Het gezin moest uit Kalimantan komen waar
zij wonen en werken. De reis per boot en bus vanuit
Kalimantan naar Bali duurde bijna een week. Broeder Mathius
heeft lange tijd gebeden dat God hem weer terug zou leiden
naar zijn geboorte-eiland Sumba. Vanaf het moment waarop
wij concreet wisten welke plannen de Heer met ons had,
hebben wij steeds gebeden voor de juiste leidinggevenden
voor het kindertehuis dat wij willen gaan bouwen op Sumba. In
de Bijbelschoolleraar Mathius en zijn vrouw hebben wij die
leidinggevenden gevonden.

…om ze een hoopvolle toekomst te
geven…

WONDERLIJK
Dat Gods wegen nog steeds ondoorgrondelijk zijn bleek zelfs ook ’s nachts. De nacht van
2 op 3 januari was een onrustige nacht omdat blaffende honden Theo tot vijf uur in de ochtend hebben
wakker gehouden. Rond diezelfde tijd echter begon ons huis te schudden en begonnen ramen en
deuren te kraken. Het werd nog erger toen ons bed begon te schudden en van de grond kwam. De
oorzaak bleek een aardbeving te zijn van 6,4 op de schaal van Richter waarbij het episch centrum op
100 kilometer in zee bij het eiland Lombok lag.
Theo stapte uit zijn bed en ging naar buiten toen de tweede beving begon. Het eerste waar hij aan
moest denken was de aardbeving in Iran die recent had plaatsgevonden. Het meemaken van een
aardbeving was een hele levenservaring en heeft vooral Theo doen beseffen wat de natuur kan doen
en hoe machteloos een mens dan is. Fien was namelijk gezegend met de nachtelijke rust, zij dacht
dat ze in het vliegtuig zat.

CONCRETE PLANNEN
Bij een van onze andere afspraken hebben wij kennis gemaakt met Pdt. Paulus die de leiding heeft
over de organisatie “DicipleMaker”. Al pratend over zijn plannen en werk op Sumba gaf hij ons te
kennen een nieuw complex te willen bouwen dat plaats biedt voor een Bijbelschool en een
kindertehuis. Wij hebben gesproken over een vorm van samenwerking.
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In het toekomstige kindertehuis op Sumba dat Pdt. Paulus zal bouwen is voorlopig het volgende
gepland:
-

Plaatsingscapaciteit voor 25 baby’s die zijn afgestaan door de moeders omdat de baby’s
ongewenst zijn en/of niet onderhouden kunnen worden.
Plaatsingscapaciteit voor 25 kinderen die vanwege armoede worden afgestaan en vanuit die
armoede ook geen kans hebben om te overleven in de samenleving.

Na ons gesprek met Pdt. Paulus zijn wij overeengekomen dat
Pdt. Mathius en zijn vrouw uit Kalimantan de leidinggevenden
zullen zijn in het nieuwe kindertehuis. In een deeltijddienstverband zal de broeder godsdienst-lessen geven op de
nieuw te bouwen Bijbelschool binnen hetzelfde complex.
Indonesia Zending zal Pdt. Mathius en zijn gezin ondersteunen
alsmede tien leerlingen op de bijbelschool.

Theo Vermeulen met Pdt. Mathius,
zijn vrouw en dochtertje

KRACHTIGE GEBEDEN
Wij zijn ook afgereisd naar Batu, een eiland dat voor Malang ligt op Oost Java, om daar drie van onze
sponsorkinderen, vrouwen van begin tot midden twintig, te ontmoeten. Zij studeren aan de
bijbelschool en leren voor voorganger (pendeta). Zij komen alle drie van Sumba en waren zeer
verheugd en verrast ons eindelijk in levenden lijve te mogen zien. Wij hebben ook met hen gesproken
over hun toekomst. Zij willen alle drie terug naar hun geboorte-eiland Sumba om Gods woord onder
de bevolking te verkondigen en tevens willen zij ons helpen in het kindertehuis.
Toen we terugkeerden gingen we naar Denpasar, een reis die gepaard ging met veel vertraging. Daar
eenmaal aangekomen brachten we, op verzoek, een bezoek aan een ernstig zieke vrouw (bekeerde
moslim) die kanker had door haar hele lichaam. Nadat wij een woord uit de Bijbel hadden gelezen en
met haar hadden gebeden nam de rust toe. Twee dagen daarna was zij overleden. We vonden het
een hele eer om deze vrouw in haar situatie te mogen en kunnen bemoedigen. Prijs God!
Toen wij in onze gemeente in Denpasar de dienst
meemaakten,
stond
daar
op
de
muur
Romeinen 12:1 geschreven, de jaartekst voor 2004. Terug
in Nederland hadden wij onze eerste vergadering met het
thuisfrontteam, te weten op 16 januari jongstleden. De
tekst waarmee de voorzitter opende was Romeinen 12:18! “Gods wegen zijn nog steeds ondoorgrondelijk”. Hij
baant u en ons de weg als wij de eerste stap zetten.
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VOORBEDE
Wilt u bidden voor:
x De kansarme kinderen, zodat zij een levenskans krijgen.
x De toegang tot mensen die het evangelie nog nooit
gehoord hebben.
x De voorbereiding en de voorzieningen voor ons
kindertehuis.
x Onze voorbereiding voor het vertrek naar Indonesië.
x Werkers op Gods velden.
God zegene u allen! Theo en Fien Vermeulen

BERICHTEN VAN HET THUISFRONTTEAM VAN THEO EN FIEN VERMEULEN
12 juni is het zover! Dan staat het vertrek gepland van Theo en Fien Vermeulen naar Indonesië.
Nieuwsbrief per e-mail
De eerstvolgende nieuwsbrief willen wij zoveel mogelijk per e-mail aan u gaan versturen. De
belangrijkste reden is dat we in wijsheid met onze gelden willen omgaan. Een elektronische
nieuwsbrief bespaart aanzienlijk druk- en portokosten.
Daarom verzoeken wij u, indien u een e-mailadres heeft, dit aan ons bekend te maken. Stuurt u
daarom een e-mail naar info@kindertehuisoostsumba.nl en geeft u alstublieft aan dat u nieuws over
Theo en Fien Vermeulen ook per e-mail wilt ontvangen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Internetsite in de lucht
Tevens maken wij u bekend dat recent de website van het werk van Theo en Fien in de lucht is
gegaan: www.kindertehuisoostsumba.nl. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Onze
sponsor, Willem Veldhoen, heeft fantastisch werk verricht om de visie waartoe Theo en Fien zijn
geroepen vorm te geven in een website.
Wij hopen dat u nieuwsgierig bent geworden en een kijkje zal gaan nemen op de website. U vindt er
alle informatie die nodig is om erachter te komen wat Theo en Fien op Sumba doen, met welke
projecten ze bezig zijn, wie de medewerkers zijn van het thuisfrontteam en hoe u kunt helpen door het
geven van een gift of het organiseren van een informatieavond in uw kerk of gemeente.
Hoe kunt u actief zijn voor (het werk van) Theo en Fien?
x U kunt ze ondersteunen door mee te leven. Stel u op de hoogte van hun werk. U kunt zich
gemakkelijk aanmelden voor onze gratis (e-mail)nieuwsbrieven. Stuur een e-mail naar
info@kindertehuisoostsumba.nl
x U kunt ze ondersteunen door mee te bidden. Zonder gebed kan hun visie niet voortbestaan.
x U kunt ze ondersteunen door anderen in uw omgeving deze nieuwsbrief te geven. Wie weet raken
zij ook enthousiast.
x U kunt ze ondersteunen door presentaties te organiseren in uw kerk of gemeente.
x U kunt hun werk ondersteunen door een financiële gift.
Als u een gift aan hen wilt overmaken, maakt u dan gebruik van de gegevens in de colofon t.n.v.
Stichting Indonesia Zending - Theo en Fien Vermeulen.
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NIETS WAT JE DOET VOOR JEZUS IS ONBELANGRIJK
Via Ds. Hans van Sluijs ontvingen wij de getuigenis van Amelia, een jonge christenvrouw uit
Indonesië.
Een vredesgroet in de liefde van Christus voor alle lezers, waar u ook bent.
'Ik heet Amelia Kimberly Ann Rumbiak. Ik ben een meisje dat 29 jaar geleden geboren is in de stad
Sorong op Papua (vroeger Nieuw-Guinea). Om precies te zijn op 18 december. Op dit moment ben ik
lerares op de Hogere Theologische School ‘Satyabhakti’ in Malang, Oost-Java, Indonesië. Ik was erg
blij toen ik op 15 maart Ds. Van Sluijs in Jakarta ontmoette. De reden voor die vreugde is, dat hij 17
jaar geleden, in 1987, een doopdienst leidde, waarin ook ik werd gedoopt.
Hoewel ik in een christelijk gezin ben geboren, zorgde dit er toch niet voor dat ik werkelijk met Jezus
leefde. Maar dit veranderde in 1986 toen mevrouw Melly Mandagi, onder toeziend oog van
Ds. Benny Tombuku en zijn vrouw, voorgangster van de GSJA kerk in Klademak III was. Dit was toen
nog een pioniergemeente. Door haar begon ik mijn hart te openen en ik bekeerde me en ging vol
overgave van de Heer Jezus houden. Ik was toen nog maar tiener, maar ik realiseerde me steeds
meer dat ik de waarheid van Gods Woord moest gehoorzamen. Het overtuigende onderwijs van mijn
voorganger beïnvloedde op dat moment mijn besluit die ik voor het leven heb genomen.
Eén van de lessen ging over de doop door onderdompeling. Voor een deel van de christenen wordt de
doop door onderdompeling gezien als een dwaalleer, maar voor mij persoonlijk stelt dit het volgen van
Jezus’ eigen voorbeeld voor, want Hij is zelf door Johannes de Doper ook door onderdompeling
gedoopt. Wat was de les overtuigend en wat was mijn verlangen groot om door onderdompeling
gedoopt te worden. Maar ik werd niet gesteund door mijn familieleden, hoewel ze zelf ook christen
zijn. Ik werd teleurgesteld in mijn hart, want hoe dan ook zou een belangrijke gebeurtenis als deze me
erg blij maken als degenen die ik liefheb er bij zouden zijn. Mijn hoop en spanning stegen toen een
paar weken voor de doopdienst plaatsvond, mijn voorganger meedeelde dat de doopdienst dit keer
door een dienaar Gods uit Nederland zou worden geleid, die toen in Noord-Sulawesi werkte. ‘Wow,’
dacht ik, dit is een waardevolle gelegenheid die geschiedenis zal maken. Niet vanwege de persoon,
maar dit belangrijke ogenblik zal zeker moeilijk te vergeten zijn als de doop gedaan wordt door een
dienstknecht van de Heer die zijn land heeft verlaten om mensen in moeilijk te bereiken gebieden in
Indonesië te dienen. Ik verlangde ernaar dat de betekenis van de doop in mijn leven gegraveerd zou
staan.
Terwijl de dag steeds dichterbij kwam, gaven mijn ouders toch geen toestemming. Ik bleef ervoor
bidden. Tenslotte gaven mijn ouders de zaterdag vóór de doopdienst toch toestemming. (De
doopdienst zou op zondag na de kerkdienst plaatsvinden.) Ik had dit niet meer verwacht en zij
kwamen zelfs naar deze doop kijken! Eerlijk gezegd waren ze nieuwsgierig naar de buitenlander.
Hoewel dat de reden was, was ik dankbaar, omdat hun aanwezigheid van groot belang voor mij was.
Wat nog meer aantrekkelijk was aan deze doopdienst, was o.a.:
a. Ongeveer 15 mensen lieten zich dopen, waaronder mijn oudste broer die later ook dienstknecht
van de Heer is geworden in een kerk op Papua.
b. De doopdienst had plaats in een zijrivier, in het centrum van de drinkwatercentrale, waar een
waterpomp stond. Daaromheen staan huizen, dus veel mensen konden het zien.
Deze doop is voor mij erg waardevol geworden, want terwijl ik nog maar tiener was, maakte ik de
wereld bekend dat ik bereid was om begraven te worden en vervolgens op te staan voor Jezus. Ik ben
ervan overtuigd dat de Heer de aanwezigheid van Ds. Van Sluijs heeft gebruikt om mijn geloofsdaad
te verstevigen. Hij werd een ‘stuk gereedschap voor de Heer’ om een klein aandeel te hebben in de
weg die ik ga samen met de Heer. Hoewel Ds. Van Sluijs het zich misschien niet bewust was en hij
het zich daardoor zelfs niet kon herinneren toen ik hem gisteren in Jakarta ontmoette.
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Pas toen ik details noemde, kwam het weer naar boven. Het is waar wat er in I Kor. 15: 58 staat
geschreven, nl. dat in de Heer ons lijden niet vergeefs is. De bereidheid van Ds. Van Sluijs om mij
toen te dopen heeft daarna vruchten tot eer van de naam van de Heer tot gevolg gehad. Wie had
gedacht dat 17 jaar later degene die gedoopt is, lerares op een Bijbelschool zou zijn?
Lieve lezer, vergeet niet dat wat we doen voor de Heer aan wie we ontmoeten, hoe klein dan ook, als
het met een oprecht hart gebeurt, dit een ‘vrucht van de bediening’ wordt die de eer aan de Heer tot
gevolg zal hebben.
Mijn verzoek aan u is om niemand als onbelangrijk te zien. Ieder mens die wij dienen is een grote
investering voor het koninkrijk van Jezus. Investeer daarom uw grootste schatten in zielen. Want de
rijkdom op aarde zal vergaan, maar de ziel is eeuwig.
Tot zover mijn getuigenis. Ik schrijf het op in de hoop dat u erdoor gezegend en gesterkt zult worden.
Misschien bent u al zwak en verslapt in uw bediening. Ga door... ook als we nu (in deze wereld) nog
niet het getuigenis horen van mensen die u ooit hebt gediend, zoals ik schreef over de bediening van
Ds. Van Sluijs, in de hemel zal ons harde werken zeker genoteerd worden. Alle lof alleen aan Jezus
van nu aan tot in eeuwigheid’.
God bless you all
Amelia Kimberly Ann Rumbiak

COLOFON
Stichting Indonesia Zending
Moriondijk 14
4706 LE ROOSENDAAL
NEDERLAND
E-mail: pouwelse.siloam@home.nl
Phone: +31(0)165-571610
Fax: +31(0)165-571611
E-mail: info@kindertehuisoostsumba.nl
Internet : www.kindertehuisoostsumba.nl
Giften
ABN-AMRO rek.nr:
43.16.78.715 t.n.v.
Stichting Indonesia Zending
Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.
KvK Centraal Gelderland:
S 41048122

Drukwerk gesponsord door
Drukkerij Van den Ende uit Rotterdam
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