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Terugkijken
"Hey, ik herken het nog!" Het waren één
van onze eerste woorden toen wij op 14
juni landden op het vliegveld in
Yogyakarta. En in de dagen die volgden
gingen onze gedachten vaak terug naar
eerdere reizen die we maakten in Indonesië. Warungs langs de kant van de straat, de
constante hoge temperatuur (+30 graden), de schitterende schepping en natuurlijk het
eten van nasi met saté. Alles leek nog precies zoals toen. Maar tegelijkertijd merkten wij
dat er iets verandert is. Misschien niet aan onze omgeving, maar binnen in ons.
En dat merkte we helemaal drie dagen later, toen onze taalschool begon.
Vijf dagen per week en zes uur per dag staan de leraren van Wisma Bahasa klaar om
ons de taal te leren en ons mee te nemen dieper de Javaanse cultuur in. Alles is op
gericht om ons onderdeel te maken van het Javaanse leven. In de afgelopen drie
maanden hebben wij daarin flinke stappen gezet. We leerden onderhandelen op de
markt, ontdekten dat we de krantenkoppen begrepen en begonnen langzamerhand
gesprekjes te voeren met mensen die we ontmoetten. Dat voelt heerlijk; ergens in de
afgelopen maanden zijn wij het label 'toerist' kwijtgeraakt. We zijn gaan eten op dezelfde
plekken als de Indonesische mensen eten, we halen onze boodschappen op dezelfde
markt en rijden (net als hen) op onze een scooter door Yogyakarta. We dragen
regelmatig de traditionele kleding (batik) en zijn al redelijk gewend aan de vele (luide)
Islamitische gebedsoproepen.

De komende tijd
16 september stond al een flinke tijd in
onze agenda. Dan zouden we namelijk
verhuizen naar Salatiga. Eindelijk de
GKJTU (onze kerk) en onze collega's
ontmoeten, waar we de komende 6 jaar
mee gaan werken. Salatiga gaan ontdekken,
de stad die Ede mag gaan vervangen en ook onze 'hotelkamer' verruilen voor een nieuw
huis. Maar het gaat anders. Het gaat vaak anders in Azië dan je vooraf denkt. Onze
vergunning is een maand uitgesteld, waardoor wij waarschijnlijk eind oktober naar
Salatiga verhuizen. Maar wanneer we dan straks verhuisd zijn, dan begint ons werk écht.
Het eerste half jaar (tot april dus) ligt de focus op kennismaken. Kennismaken met
Salatiga, onze buurt, de kerk en de andere kerken van de synode. In de volgende
nieuwsbrief (in januari) kunnen we de eerste resultaten hiervan met jullie delen!

Meebouwen op Java
Om ons werk te kunnen doen op Java is er per jaar €30.000 nodig. €5000 wordt
jaarlijks opgehaald door acties vanuit onze TFC. De overige €25000 is afkomstig van
mensen die ons kennen en ons werk ondersteunen. Op dit moment is er €7500
toegezegd. Dit betekent dat wij nog op zoek zijn naar extra mensen die willen
meebouwen op Java.
Wij zoeken:
2 bedrijven die jaarlijks voor
€1000 willen meebouwen
•
20 mensen die maandelijks voor €25
willen meebouwen
•
20 mensen die maandelijks voor €17,50 willen meebouwen
•
20 mensen die maandelijks voor €15
willen meebouwen
•
20 mensen die maandelijks voor €10
willen meebouwen
•
Geef jouw donatie door via de website: www.gzb.nl/levenopjava
Of via het mailadres: TFCvanveelen@gmail.com

Opvallend!
We weten het nog goed. In de eerste week dat
we in Yogyakarta waren, aten we 's avonds in
een warung (een soort klein eettentje) bij ons in
de straat. Schuin voor ons zat een stel,
waarschijnlijk waren ze iets jonger dan wij. Ze
hadden hun eten besteld en toen dit voor hen
werd neergezet zagen we iets opvallends.
Samen spraken ze hardop een gebed uit. Niet
zo hard dat het hele restaurant het kon
verstaan, maar luid genoeg voor elkaar. Nu
hebben wij regelmatig in Nederland ergens
‘buiten de deur’ gegeten, maar zoiets hebben
wij nog nooit meegemaakt.
En opeens realiseerden wij het ons weer:

“Wij komen hier niet om het
Evangelie te brengen, maar wij
komen hier om mee te bouwen
op het fundament dat er al ligt.”
Onze God is al zo lang aan het werk hier in
Indonesië. En wij verlangen er naar om meer
en meer te gaan zien hoe God zijn Kerk hier
bouwt. Om daardoor te ontdekken hoe groot Hij

Ons leven op Java
"Hoe is het nu? Leven aan de andere kant van de wereld; mis je Nederland niet enorm?"
Eerlijk gezegd is dat best een lastige vraag. Natuurlijk missen we soms elementen uit
ons leven in Nederland, missen we bepaalde mensen en missen we het leven dat 'oh zo
logisch is'.
Want realiseer je wel, leven in het buitenland betekent dat het zo vaak compleet anders
gaat dan je verwacht. Zeker in een cultuur die zó anders is dan dat we gewend zijn. Af en
toe merken we dat dat nog best wat moeite kost, om iedere keer weer leren luisteren en
vragen blijven stellen. Want wij willen het graag zo goed en zo snel mogelijk doen.
Maar hier leren we vooral dat wij vaak veel te snel willen. Rustig zitten, kijken, luisteren
en vragen stellen. Dat is wat nodig is. Dat is het weg om te werken in Indonesië.
Voor de komende 6 jaar hebben wij dus veel van de vrucht ‘geduld’ nodig. Of zoals de
Indonesiërs zeggen: “plan-plan dan hati-hati” (rustig aan en wees voorzichtig).

De afgelopen 3 maanden hebben wij:

Geloven op Java
Heb je wel eens in het buitenland een kerkdienst
meegemaakt? En dat, terwijl je daar zat, je opeens
woorden of melodieën herkende? Al gelijk de
eerste keer dat wij hier naar de kerk gingen
hadden wij zo'n ervaring; we herkenden een paar
woorden en het eerste lied dat we zongen had een
Nederlandse melodie. Alleen dit al zorgde ervoor
dat we weer beseften:

“Al zit ik 17 uur in een vliegtuig,
U bent daar
er is werkelijk geen plek waar onze
God niet te vinden is.”
En echt, dat zorgt ervoor dat je je thuis voelt, ook al
spreek je de taal (nog) niet. Dat er, ook al zijn er
zoveel verschillen, je toch merkt dat er iets hetzelfde is gebleven. Dat er iets
onveranderd is. Dat geeft ons hoop en geloof voor de toekomst.

Meeleven met Marlies en Björn
Ga naar www.gzb.nl/levenopjava om de verschillende verhalen over ons leven op Java
te lezen. Heeft u geen internet? Vraag iemand in uw omgeving om onze verhalen te
delen met u!
Volg ons op Instagram (@levenopjava) om te zien wat wij zien en bekijk onze video's op
Youtube (leven_op_java).
Wil je voor ons bidden? Meld je dan aan voor de gebedsmail!
Elke maand delen wij namelijk hun gebedspunten. Aanmelden kan via
www.gzb.nl/levenopjava of via biddenvoorjava@gmail.com.

COLOFON
Marlies en Björn van Veelen leven op het eiland Java. Zij zijn door de GZB
vanuit de Hervormde Kerk Ede uitgezonden naar Indonesië. De GZB en de
GKJTU (de protestantse kerk van Indonesië) werken samen om deze uitzending
mogelijk te maken. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze
nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw
betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op IBAN
NL91 INGB 0690 7624 45 ten name van ID2320 TFC Björn en Marlies van Veelen
Dank voor uw onmisbare steun!
Voor adreswijzigingen en overige informatie:
GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen | T 0343-512444 | E info@gzb.nl |

