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10 jaar in Indonesië

e MERF mag al weer
D
10 jaar haar ondersteunende Missionwerk doen

in Indonesië. In juli vierden we dit met een speciale driedaagse samenkomst
in Makassar, Sulawesi. De
medewerkers en vrijwilligers uit Jakarta (YPHA)
en uit Makassar (YPRM),
vierden dit feest samen
met familie, vrienden en
MERF vertegenwoordigers
van overzee. Broeders en
zusters herkenden elkaar
als zodanig en benutten de
gelegenheid voor bijbeltraining en herbezinning op
de visie van de MERF ten
aanzien van de viervoudige
taak: evangelisatie, kerkuitbreiding, bijbeltraining en
diaconale hulp.
Dr. Iain Wright, lid van
MERF’s Board of Trustees
en voorzitter van MERF
USA, opende de eerste dag
en sprak over “de Grote
Opdracht”. Dr. Henk de
Waard uit Australië verzorgde een lezing over het
gezinsleven. Verder waren
er verschillende spelen en

werd er samen feestelijk
gegeten. De tweede dag
was er een gezamenlijke dankdienst met gasten
uit verschillende kerken
en partnerorganisaties.
Leerlingen van een plaatselijke bijbelschool, zorgden
voor de ‘couleur locale’ met
volksmuziek en traditionele dans. Op de derde dag
was er een seminar over
“Christelijk Leiderschap”
voor kerkleiders, theologiestudenten en omroepme-

dewerkers van partnerorganisaties. Iedereen die dit
feest mocht meemaken was
enthousiast. In de woorden
van Dr. De Waard:
“Het was een groot feest, er
waren veel mensen en het
was goed georganiseerd.
YPRM heeft een goede naam
en wordt gerespecteerd…”
Dr. De Waard heeft, samen
met MERF’s leidinggevende
in Indonesië, pastor Armin

Sukri, twee weken kunnen
werken in Makassar en in
West Sulawesi. Hij vertelt:
”Hoog in de bergen kwam
een aantal leden van verschillende kerken bij elkaar...
Ik heb daar gesproken over
christelijk leiderschap, verantwoordelijk herder zijn en
het verstaan van de Bijbel..
In Makassar hadden we
gesprekken over het christelijk gezin en aspecten van
christelijk dienstbetoon…”
Tijdens de reis door de
bergen van West Sulawesi,
480 km. ten noorden van
Makassar, vonden ook
ontmoetingen plaats met
deelnemers aan een micro
economisch
diaconaal
hulpproject, de varkensfokkerij. en met andere geïnteresseerde Indonesiërs. Er
werden gesprekken gevoerd
over het evangelie en er kon
er bijbelonderwijs gegeven
worden.

Literatuur
Leerlingen van een door de MERF gesponsorde Bijbelschool
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Onlangs is in Jakarta
een bemoedigend litera-

vervolg op achterzijde
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tuurproject opgestart, in
samenwerking met een
drukker van bijbelse stripboeken en andere christelijke literatuur. De boeken
werden naar Makassar verscheept en o.a. verspreid
tijdens de trip naar West
Sulawesi. Meer boeken liggen klaar om uitgedeeld te
worden tijdens reizen naar
andere delen van Sulawesi
en andere eilanden in Oost
Indonesië.

Allamahabah
Deze hulpinstelling van de
MERF, is gevestigd in Jakarta
en combineert verschillende
bedieningen tijdens reizen
op Java en andere eilanden
in West Indonesië. Eerder
dit jaar bijvoorbeeld, is tijdens een bezoek aan een
groep radioluisteraars in
Lampung op Sumatra, een
Vakantie Bijbel School voor
kinderen georganiseerd.

Tijdens een andere reis
voor een Vakantie Bijbel
School op een jeugdkamp
in Gunungkidul, werden
er contacten gelegd om te
kunnen beginnen met de
uitzending van evangelie
radioprogramma’s in het

Mediawerk
Dank God voor de evangelie-uitzendingen in zes
belangrijke talen: Bahasa
Indonesisch,
Javaans,
Soendanees, Makassaars ,
Bugis en Toradja. Met uitzondering van het Toradja

“Volken laten zich leiden door
jouw licht, koningen door de
glans van je schijnsel.”
- Jesaja 60:3

Bahasa Indonesisch (de
nationale taal), vanuit een
radiostation in Centraal
Java.
Bid voor doorgaande ontwikkeling van kansen voor
kinderevangelisatie en voor
de radio-uitzendingen in
Centraal Java.

zijn de meeste sprekers van
deze talen moslim. Toch is
er veel belangstelling voor
en worden er bemoedigende reacties ontvangen. Maar
ook in Indonesië maken
mensen steeds meer gebruik
van het internet. Daarom
ligt dit jaar de focus op
het ontwikkelen van online bedieningen voor ver-

Studiegroep tijdens jubileum seminar

dere verspreiding van het
Evangelie.
Bid alstublieft voor de medewerkers die hard werken om
de verschillende evangelieradioboodschappen toegankelijk te maken via het internet
en voor hen die werken aan
aanvullend materiaal.
Indonesië wordt beschouwd
als het land met de grootste moslim populatie ter
wereld; toch zijn de meesten
het alleen in naam. Er is veel
belangstelling en openheid
voor Gods reddingsplan in
Christus.
Dank God voor deze kostbare tijden en voor de visie
van de MERF instellingen
in Indonesië. Bid om meer
vrucht- zodat velen mogen
komen tot geloof in Christus
en om versterking van de bijbelse wortels en visie van de
kerken en de geestelijk leiders
door bijbeltraining programma’s.

MERF Nederland
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