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THEO EN FIEN WENNEN AAN EEN NIEUW LEVEN

‘Bijna niets is hier gestructureerd en toch hebben we al veel werk kunnen doen.’

’12 juni 2004. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we naar Indonesië vertrokken. Wat gaat de tijd snel.
Toch kunnen we nu al zeggen dat we beetje bij beetje leren wennen aan de manier van leven en werken
hier. Bijna niets hier is bijvoorbeeld zo doordacht en gestructureerd zoals we dat in Nederland kennen.
Daar hebben we snel mee leren omgaan, omdat we soms zelfs genoodzaakt zijn werk uit handen te
geven. De zaken met de overheid laten we bijvoorbeeld regelen door onze vrienden. Zodra instanties
namelijk zien dat je een westerling bent, vliegen de prijzen ineens omhoog. 

‘Toch hebben we al veel werk kunnen doen. Om de vestiging van het kindertehuis in de provincie Oost-
Sumba voor te bereiden, hebben we gesproken met het provinciehoofd, de Bupati. Hij geeft ons zijn
volledige medewerking en wil graag op de hoogte blijven van ons werk. We huren sinds kort een com-
plex dat we gaan gebruiken om het kindertehuis in te vestigen. Het kindertehuis is in redelijke staat en
ligt bij een rivier. Bij het kindertehuis horen 22 bedden die hard aan een opknapbeurt toe zijn en een stuk
grond van ongeveer 1500 m2. We gaan er een speeltuin aanleggen en groenten verbouwen. De
komende weken zullen we het kindertehuis gaan opknappen. Met Mathias Lu Ndawa en zijn vrouw, het
Indonesisch echtpaar dat met ons samenwerkt,
hebben we afspraken kunnen maken over wat we
op korte termijn aan gaan pakken en de structuur
die we in het kindertehuis gaan hanteren. We zijn 1
oktober geopend met tien plaatsen voor kinderen
in de basisschoolleeftijd. Voor we overgaan tot
daadwerkelijke opname van een kind, zoeken we
uit wat zijn of haar achtergrond is, welke prob-
lematiek er speelt, of de ouders nog in beeld zijn,
hoe nijpend de situatie is waarin het kind moet
leven, enzovoorts. Gaandeweg zullen we de
capaciteit uitbreiden, waarbij we natuurlijk afgaan
op de vraag naar kinderopvang.  We hebben
vooralsnog de ruimte om maximaal 25 kinderen op
te vangen. Wij hebben bovendien al twee medew-
erksters, waaronder een gediplomeerd ver-
pleegkundige, aangetrokken. Zij horen bij de staf
die het kindertehuis uiteindelijk gaat runnen.’

‘Momenteel zijn we bezig om ons visum om te zetten naar een jaarvisum. Wij hopen dit binnen twee
maanden af te ronden. Zoals het zich nu laat aanzien, gaat dit lukken, omdat de overheid het hoofd
immigratie in Jakarta hierover positief heeft geadviseerd. Dit bespaart ons extra reistijd. We merken echt
iedere dag dat de Heer overal Zijn hand in heeft!’

TEAMLEDEN THUISFRONT

Enthousiaste mensen die ervoor willen gaan
Theo en Fien hebben momenteel hun handen vol aan de opzet van het kindertehuis. Een thuisfront,
ofwel een team dat praktisch ondersteunt, maakt het mede mogelijk dat Theo en Fien hun onverdeelde
aandacht kunnen richten op de komst van het kindertehuis en de opvang van de eerste tien kinderen.
Wie vormen het thuisfront en wat was hun motivatie om teamlid te worden?
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Jeen en Wil Akkerman
Aandachtsgebied: PR en praktische ondersteuning

‘Wij willen als vrienden van Theo en Fien op welke wijze dan ook ons
aandeel leveren in het werk dat zij doen. Op die manier staan ze er niet
alleen voor en voelt het voor ons een beetje alsof we ook daar bij hun
zijn.’

Saskia Akkerman-den Hartog
Aandachtsgebied: PR en Communicatie

‘Mijn belangrijkste motivatie om actief betrokken te zijn bij het werk van
Theo en Fien op Sumba is dat ik mijn bijdrage mag doen “als aan de
Here”. Ja, Zijn liefde zocht mij en Zijn bloed dat kocht mij, door genade
ben ik een kind van God. Zijn Vaderhart zoekt het hart van (jonge)
mensen die Hem nog niet kennen. Theo en Fien hebben hun visie in
daden omgezet door een kindertehuis op te richten en daar de naam van
Jezus door te geven en voor te leven. Ze doen dit in Zijn naam en vanu-
it Zijn bescherming. Theo en Fien, een geweldig echtpaar met visie en
geroepen door Hem.

Margaret Baarsma
Aandachtsgebied: PR en Communicatie

‘Ik heb bewondering voor het feit dat Theo en Fien in gehoorzaamheid
aan de Heer alles hebben achter gelaten en Hem zijn gevolgd.
Bovendien vind ik het geweldig dat kansarme kinderen een thuis krij-
gen en daarmee ook een eerlijke kans op een normaal bestaan. Door
lid te zijn van het thuisfront kan ik daar een steentje, hoe klein ook, aan
bijdragen.’

Wim en Ella Bender
Aandachtsgebied: Voorzitterschap Thuisfront

‘Toen Theo en Fien ons vertelden wat zij op Sumba gingen
doen,schaamden we ons eigenlijk een beetje. Wij blijven immers
achter in het prettige Nederland waar we het zo verschrikkelijk goed
hebben. Theo en Fien doen fantastisch werk. Ze geven gehoor aan
Jezus’ woorden: ‘Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze
mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan.’ Wij willen
Theo en Fien daarin tot een hand en een voet zijn. ‘  
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Roy en Lilian Cronie

Aandachtsgebied: 2e voorzitter en administratieve ondersteuning

‘Wij hebben de zending gericht op kansarme kinderen altijd al een
warm hart toegedragen. Theo en Fien willen de kinderen op Sumba in
praktische zin een basis geven en dat combineren met een geestelijk
basis door hen over de Heer te vertellen. Het heeft ons bijzonder
aangesproken dat een echtpaar zich daar zo voor wil inzetten. Wij
willen achter hen staan.’ 

Peter en Karin Deege
Aandachtsgebied: Algemeen financieel beheer

‘Wij verzorgen de financiën van het thuisfrontteam en uiteraard van
Theo en Fien. Wij willen biddend achter hen staan. Gebed voor het
werk in Indonesië staat bij ons hoog in het vaandel. ’

Juan en Anna van Russel
Aandachtsgebied: Praktische ondersteuning

‘Wij wilden in het thuisfront om betrokken te zijn bij het werk van Theo
en Fien. Zij moeten zowel in geestelijk als praktisch opzicht op ons
terug kunnen vallen.’

Joop en Marijke Sahuleka
Aandachtsgebied: Praktische ondersteuning

‘Onze motivatie om in het thuisfrontteam te gaan, was om biddend
achter Theo en Fien te staan. En natuurlijk niet alleen dat, als ze iets
nodig hebben, weten zij dat zij op ons kunnen rekenen.’



James en Gaby Wortington
Aandachtsgebied: Coaching en praktische ondersteuning

‘Wij hebben Theo en Fien geholpen met het opzetten van een thuisfront.
Een thuisfront is in onze optiek het beste wat zendelingen kunnen
hebben, omdat het werkelijk van onschatbare waarde is. Een
thuisfront is immers de basis waarop de zendelingen kunnen terugvallen
binnen de gemeente die hen heeft uitgezonden.’

OM TE ONTHOUDEN…

Theo en Fien zijn u dankbaar, omdat u hen en de kinderen wilt ondersteunen door gebed of giften. Mede hier-
door kunnen zij de kinderen op Sumba een toekomst geven. Zij wensen u Gods rijke zegen.
Internetsite: www.kindertehuisoostsumba.nl
E-mailadres: info@kindertehuisoostsumba.nl

Gift overmaken? Zie colofon.

NIEUWE ZENDINGSREIS OKTOBER – NOVEMBER 2004

Kom en help ons.

Jaren geleden vroeg de voorzitter van de landelijke kerk, de GSSJA in Indonesië ons, om met een team van
docenten te komen, om les te geven op de bijbelscholen. Voor zover mogelijk willen we vanuit onze stichting
daar jaarlijks gehoor aan geven. Ook dit jaar weer. Begin oktober staat er opnieuw een team klaar om zich
twee maanden in te zetten met lesgeven op vier bijbelscholen.

De kerk van Christus groeit tegen de verdrukking in.

Gelukkig ziet men ook in Indonesië het belang in van goed getraind gemeente kader,  opdat die door leer en
leven kan helpen bouwen aan gezonde christelijke gemeenten. Maar in dat enorme eilandenrijk zijn veel
werkers nodig. Er is een groot tekort aan goede, bekwame bijbelschoolleraren. We vinden het een voorrecht
dat we gevraagd zijn om mee te helpen en een steentje bij te mogen dragen.

Luntut Trisiana Emdryam Villa Demy

Enkele bijbelschoolstudenten die we sponsorden.
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Helpt u ons om te kunnen gaan?

Nee, onze reis van twee maanden is beslist geen vakantietrip. Het wordt hard werken onder moeilijke
omstandigheden. Temperaturen in het leslokaal van 30 tot 35 graden Celsius zijn heel normaal. En we reizen
veel van Palangkaraya in Kalimantan naar Denpasar op Bali en vandaar naar Waingapu op Oost-Sumba om
dan onze bijdrage te beëindigen in Saumlaki op de Zuid-Oost Molukken. Gelukkig kunnen we zelf onze reis-
en verblijfskosten betalen en hoeven we daarmee niemand anders te belasten. Ook voorzag de Heer ons van
een fijne gift waarvan we alle studieboeken en kopieerkosten kunnen betalen. Toch staan er nog enkele
posten open waar we sponsors voor zoeken. Een bijdrage in de kosten voor het seminar in de volgende
plaatsen:  

Palangkaraya E 250,00 Sumba E 560,00

Bali E 100,00 Saumlaki E 200,00

Daarnaast zijn we gevraagd om de gemeente te Saumlaki te helpen zodat ze een verplaatsbare muziekin-
stallatie kunnen kopen om te gebruiken bij het evangelisatiewerk op de omliggende eilanden. Het bedrag
hiervoor is E 700,00. Tenslotte willen we u vragen om voor ons te bidden zodat we een veilige en vrucht-
bare tijd mogen hebben tot opbouw van Gods werk en tot zegen van onze Indonesische geloofsgenoten.

P. Pouwelse, voorzitter

BROWNIES EN ONZE TALENTEN

Door Hans van Sluijs. 

Het is heel bijzonder om in oktober a.s. opnieuw naar Indonesië te kunnen gaan, te vertalen en op verschil-
lende plaatsen les te geven. Dat is menselijk gesproken intussen niet iets nieuws meer, maar de uitdaging
om voor God te gaan is altijd weer nieuw. Zeker deze keer is het anders dan voorheen. Dat komt vooral door
de financiën. Voor deze reis is op dat gebied meer geloof nodig. Maar geweldig hoe God ook hierin leidt! 

Mijn vrouw Rietje is een geweldige kookster en bakster. Ooit heeft ze brownies (een soort chocolade cake)
gebakken om de familie Van Wermeskerken in Kalimantan te sponsoren. Dat was een heel goede actie en
heeft toen ruim 1800 gulden opgebracht! Rietje kreeg dat nu opnieuw in gedachten en meteen heeft ze een
brief naar vrienden en familie gestuurd om deze actie opnieuw bekend te maken. 

Een stukje uit de brief:
‘Op dit moment ben ik er klaar voor, om weer zoiets te gaan doen. Ik vind het erg leuk om brownies te bakken
en ik hoop opnieuw dat jullie gaan bestellen bij me. De reden voor deze actie is tweeledig: 

1. Hans wil in oktober dit jaar graag op zendingsreis met Indonesia Zending. Er worden seminars gegeven
voor voorgangers en Hans zal hierbij waarschijnlijk voornamelijk gaan vertalen. 

2. We willen onze gemeente, De Wijngaard in Middelburg, helpen nu ze een nieuw gebouw hebben. 
De meesten weten al hoe lekker deze chocoladekoek is. Je kunt er op verjaardagen zeker mee voor de dag
komen. Er kunnen zo’n 20 stukken uit. De koek wordt met zonnebloemolie gemaakt, is dus nèt iets gezonder
dan koek van boter /margarine.

Normaal gesproken doe ik er stukjes amandel bovenop, maar allicht is de koek ook zonder nootjes lever-
baar....... Ik bak in principe het hele jaar door, dus als je je koek pas volgend jaar nodig hebt, is dit totaal geen
probleem. Wel zou ik het erg fijn vinden, als je je bestelling dan nu al doorgeeft. 
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Wel zou ik het erg fijn vinden, als je je bestelling dan nu al doorgeeft. 
Dan weet ik, hoeveel deze actie zo ongeveer op zal brengen. De richtprijs is E 7,50:  E 2,50 voor
ingrediënten, E 2,50 voor Hans’ reis en E 2,50 voor De Wijngaard.’

Er is veel respons op gekomen: 70 koeken zijn al besteld en intussen staat ze bijna elke dag te bakken!! Het
hele huis ruikt doorlopend naar chocola en ik mag natuurlijk iedere keer de bakblikken afwassen! Mocht u
interesse hebben en niet te ver weg wonen, dan kunt u ook nog altijd bestellen via 0118-635711. Wat leuk
is, is dat deze manier van creatieve ondersteuning iedereen erg aanspreekt. En zo gebruiken we allemaal
onze talenten tot eer van God! 

Ziet u de Dayak-kinderen op de foto? Ze wonen in een
klein dorpje in Oost-Kalimantan Dat is de nieuwe gen-
eratie Indonesiërs. Voor hen en duizenden, duizenden
anderen is het zo de moeite waard ons in te spannen
met alle talenten die we hebben. We zien uit naar de
grote dingen die God door ons heen wil doen...

Hartelijke groeten en Gods rijke zegen toegewenst!

VAN DE PENNINGMEESTER

Het afgelopen jaar hebben wij de balans opgemaakt van 2003 en daarbij is gebleken dat het jaar positief
afgesloten is. Dankzij diverse sponsoren mochten ruim 30 studenten een studie volgen in Indonesië. Tevens
was er ruimte om extra’s te doen. Alle giftgevers hartelijk dank.
Voor 2004 en ook 2005 zijn er grootse plannen in geloof dat God nog vele dingen wil gaan doen in Indonesië.
Wij willen u ook op de hoogte houden van de financiële situatie. Alle lopende projecten kunnen weer door-
gang vinden. Maar ook dit jaar willen we graag extra dingen doen. Denkt u aan een geluidsinstallatie voor
een gemeente of de zendingreis van enkele bestuursleden. Bovendien mogen we zien hoe het werk van
Theo & Fien Vermeulen op Sumba zeer gezegend wordt. Maar daarvoor zijn ook financiën nodig. Wij vragen
u dan ook gul te geven. Hebt u vragen, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen via telefoon 078 – 6159218
of e-mail giften@indonesiazending.nl (u kunt dan tevens een nader verslag ontvangen).

Peter Deege, penningmeester

COLOFON
Stichting Indonesia Zending
Redactie en fotografie: Opmaak: Eindredactie: 
Margaret Baarsma Saskia Akkerman Paul Pouwelse

Correspondentieadres: Giften: KvK Centraal Gelderland:
Moriondijk 14 St. Indonesia Zending S 41048122
4706 LE  ROOSENDAAL ABN-AMRO rek.nr:
NEDERLAND 43.16.78.715 o.v.v.
Phone: +31(0)165-571610 Theo en Fien Vermeulen
Fax: +31(0)165-571611 Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Drukwerk gesponsord door:
Drukkerij Van den Ende B.V. - Rotterdam
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