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Leven op Java  
Marlies en Björn van Veelen 

Donker Java

We geloven dat wij geroepen zijn door onze God om onze gaven en talenten in te zetten 
in de wereldwijde Kerk. Dat doen we door te leven op Java. Hier zijn we met vallen en 
opstaan een volgeling van Jezus en proberen we iets van Zijn boodschap te delen. In de 
contacten die we hebben, op de markt, in de buurt en op kantoor.   

Maar dit is een behoorlijke uitdaging. Want hoe doe je dat midden in een onzekere tijd en 
een pandemie die veel invloed heeft? Maar we geloven niet dat die onzekerheid en de 
pandemie het laatste woord mag hebben. Onze God bouwt, hoe dan ook, door aan de 
kerken wereldwijd.  

Daarom willen we vragen om ons en ons werk te gaan of te blijven ondersteunen! Maak 
een eenmalige of maandelijkse gift over op het rekeningnummer:  
IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 ten name van ID2320 TFC Björn en 
Marlies van Veelen

        De afgelopen periode was een    
        ingewikkelde, donkere periode. Er waren  
        steeds meer onduidelijkheden rondom   
        onze uitzending én onze plek binnen de  
        GKJTU. Zo lukte het bijvoorbeeld niet     
        goed om samen met de GKJTU ons werk 
op te starten. Uiteindelijk leidde dit alles er zelfs toe dat we een periode niet in Salatiga 
konden zijn, maar afstand moesten nemen.  
Op zo’n situatie waren we niet voorbereid toen we ons ‘leven op Java’ begonnen. We 
dachten, zeker na onze terugkeer vorig jaar november, dat we aan het werk konden gaan 
en dat we meer een onderdeel van de GKJTU zouden worden. Er waren nieuwe afspraken 
en nieuwe plannen gemaakt. Maar helaas lukte het niet om die goed tot uitwerking te laten 
komen. Natuurlijk is dat deels te verklaren door de COVID situatie, maar er spelen helaas 
ook andere factoren. De (organisatie)cultuur, verschillende verwachtingen en 
persoonlijkheden, het speelt (net als bij werken in Nederland) ook hier op Java allemaal 
een rol. En dat is behoorlijk ingewikkeld, want hoe kun je dat dan bij elkaar brengen? Wij 
willen graag van betekenis zijn, maar wat als er niet iets ontstaat?  

De komende maanden onderzoeken we samen met de GZB op welke andere plek we 
dienstbaar kunnen zijn in het Koninkrijk. Want ondanks alles wat er is gebeurd geloven wij 
dat de Here God ons roept om hier te leven in Indonesië en elke dag te delen van wat Hij 
aan ons gegeven heeft. Voor ons ligt dus wel een nieuwe zoektocht;  
wil je meebidden of Hij de weg wijst en laat zien waar onze plek is?

Meebouwen op Java



Wat doe je als de overheid verplicht de kerk te sluiten? Hoe zorg je dan voor je 
gemeente? In de afgelopen lockdown periode werden kerken verplicht om te sluiten en 
hun kerkdiensten online aan te bieden. Voor veel gemeenten is dat een flinke uitdaging, 
want hoe maak je een online kerkdienst? GKJTU kerken met wat meer mogelijkheden 
konden nog kerkdiensten opnemen in het kerkgebouw, maar veel predikanten stuurden 
hun gemeenteleden een filmpje (wat ze met hun 
eigen telefoon maakten) waarin ze een korte 
preek hielden en een gebed uitspraken.   

In een eerdere nieuwsbrief hebben we er al eens 
wat over gedeeld, want we wilde graag ook 
digitaal materiaal voor kinderen maken. 
Wanneer de kerken gesloten zijn, is er ook geen 
zondagsschool en dus ook geen onderwijs voor 
kinderen. Het lukte veel zondagsschoolleiders 
niet om zelf materiaal te verspreiden, dus 
ontstond er een project met behulp van de GZB.   

Wekelijks worden er nu twee filmpjes gedeeld: een kort filmpje met daarin een 
Bijbelverhaal én een wat langer filmpje met wat liederen en een vertelling naar 
aanleiding van een bijbelgedeelte. Het mooie is dat Indonesische zondagsschoolleiders 
zelf dit materiaal ontwerpen en zelf ook presenteren! Björn helpt, op de achtergrond, 
een nieuwe collega bij het filmen en de montage van al dit materiaal. De plannen zijn 
om hiermee door te gaan, ook wanneer de lockdown is afgelopen.  

De kerken zijn dankbaar dat er op deze manier ook materiaal voor de 
kinderen beschikbaar is. 

17 augustus is voor Indonesiërs een belangrijke dag, want het is de dag waarop in 1945 
de onafhankelijkheid is geproclameerd. En dat het een speciale dag is, merk je de hele 
maand al. In augustus worden er overal vlaggen opgehangen en wordt de straat verder 
feestelijk versierd. Zelfs de witte lijnen op de weg en de stoep wordt opnieuw geschilderd. 
De gedachte is: een nieuwe start, het land wordt weer als nieuw! Maar dit jaar waren er 
vanwege COVID geen bijeenkomsten of feesten, doordat er toen nog een lockdown was. 
Ook de spelletjes voor de kinderen gingen helaas niet door. Dit jaar dus geen zaklopen, 
kroepoek happen of blikgooien. Ook al is het dan onafhankelijkheidsdag, er blijft nog 
steeds een beetje van Nederland zichtbaar. Deze oud-Hollandse spelletjes zijn hier nog 
steeds populair!   

Er is veel over deze gezamenlijke geschiedenis te vertellen. Over het algemeen willen 
Indonesiërs liever de geschiedenis vergeten en er niet meer over spreken. Ze kijken 
liever vooruit en zeggen dankbaar te zijn voor de positieve effecten van deze periode. De 
periode van kolonisatie heeft Indonesië verenigd en sterk gemaakt. Ze zijn trots op hun 
land en dat wordt extra goed zichtbaar wanneer er een gouden medaille met badminton 
op de Olympische Spelen wordt gewonnen. Het is dagenlang het onderwerp van 
gesprek; Indonesië is trots op haar land en op haar toekomst!  

Zondagsschool op je telefoon

Kroepoek happen en zaklopen



Corona update

Geloven in een schaamtecultuur
Onze GZB collega Laurens-Jan Vogelaar werkt namens voor de GPIL, op het eiland 
Sulawesi. Hij werkt daar aan gemeente toerustingsmateriaal. Eén van die onderdelen 
gaat over de Heidelbergse Catechismus. Björn schrijft voor dat materiaal gedeeltes voor 
de jongeren, zodat ook de jongeren van de GPIL ontdekken wat de Heidelbergse 
Catechismus is en waar die vragen over gaan.   

Björn werkt samen met zijn taaldocent aan een goede vertaling van de gedeelte voor de 
jongeren. En dat levert tegelijkertijd interessante gesprekken op. Want ook al is deze 
taaldocent christen, de Heidelbergse Catechismus kent hij nog niet. En terwijl we dat 
bespreken, ontdekken we hoeveel invloed cultuur heeft op het nadenken over het 
Evangelie. Ook de Heidelbergse catechismus is geschreven in en vanuit een bepaalde 
cultuur. En misschien valt je dat nog wel het meeste op wanneer je het met een 
buitenstaander bespreekt.   

Indonesië kent een schaamtecultuur, terwijl in West-Europa er meer een schuldcultuur is. 
Kernthema's van de Heidelbergse catechismus zijn schuld, zonde en vergeving. 
Typische 'schuldcultuur' thema's. Het hart van een Indonesiër gaat sneller kloppen 
wanneer hij of zij hoort van een God die er zelf voor kiest om de verbroken relatie te 
herstellen en de harmonie terug te brengen. Dit alles, terwijl Hij bereidt is om Zelf de 
allerdiepste schande te dragen.    

Terwijl we het slaap uit onze ogen wreven, lazen we de berichtjes: vannacht zijn er drie 
buurmannen in onze wijk overleden. Twee van hen woonden in het gangetje recht 
tegenover ons huis. En alle drie waren ze gevaccineerd, toch overleden ze... Er waren in 
de afgelopen periode vaker buren van ons overleden, maar drie tegelijk?! Wanneer je dan 
even later, samen met alle mannen uit de wijk, buiten staat en met elkaar praat, dan 
overheerst de verslagenheid. Natuurlijk is dat verborgen achter een Javaanse lach en 
wordt het onderdrukt door allerlei verhalen die aan elkaar verteld worden. Maar daardoor 
heen klinkt de toch voorzichtig de onzekerheid: "Hoe lang nog? Wanneer is die vreselijke 
pandemie voorbij? Ze waren nog zó jong..."  
 
Zo'n wereldwijde pandemie en de bijbehorende vaccins doet van alles met mensen, over 
de hele wereld. De meningen buitelen over elkaar heen, daarin verschilt Indonesië niet van 
Nederland. Maar er is één groot verschil: de kwetsbaarheid van het leven. Medische zorg is 
hier minder goed beschikbaar en de algemene gezondheid ligt een stuk lager. Een virus als 
dit heeft daardoor een veel grotere invloed op mensen. We merkten het aan een bekende 
van ons, toen hij in het ziekenhuis kwam. Opeens merkten wij bij onszelf de vragen: 'Zal hij 
wel genezen?’ Dat het leven zó kwetsbaar is, is een nieuwe realiteit voor ons.   

Dan leer je, dat je niets anders kunt doen dan het overgeven in de 
handen van onze God.  
 
Dat zijn tegelijkertijd ook wel hele grote woorden, die soms ook wel gemakkelijk 
uitgesproken worden. Want onze moslim-buren zeggen precies hetzelfde, waardoor het 
haast voelt als gelatenheid. Het is het lot: je kunt niet anders doen dan afwachten en je er 
bij neerleggen... Is dat dan de houding van de kerk, van de maatschappij? Dat je niets 
anders kunt doen dan je erbij neerleggen? Het blijft een zoektocht.    



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). 

Meebidden met ons? Dat kan via de gebedsmail! Elke maand delen wij namelijk onze 
gebedspunten. Aanmelden kan via www.gzb.nl/levenopjava of via biddenvoorjava@gmail.com. 
 
Wil je ons post sturen? Dat kan! Het duurt ongeveer 7 weken, voordat het (waarschijnlijk) bij ons 
aankomt.  
Dit is het postadres:   Björn en Marlies van Veelen  
    Kantor GKJTU Jemaat Salatiga 
    Kotak Pos 105, JL Letjen Sukowati No 74 
    Kalicacing Kec. Sidomukti 
    Salatiga, Jawa Tengah 50724 

Meeleven met Marlies en Björn

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 |

Waar Europese christenen de vraag zullen 
stellen: wie bevrijdt mij van mijn schuld? Zal 
er in een schaamtecultuur veel eerder de 
vraag gesteld worden:   

Hoe ontstaat er weer harmonie 
tussen God en de mensen?  

 Het is inspirerend om met een nieuwe bril 
naar bekende teksten en Bijbelverhalen te 
kijken en nieuwe ontdekkingen te doen. Het 
verhaal van de verloren zoon wordt 
bijvoorbeeld in Indonesië heel anders 
uitgelegd dan in Nederland. 

Of is het je wel eens opgevallen hoe vaak 
het in de Bijbel gaat over eer, schaamte, de 
'naam' van iemand of het thema 
gerechtigheid? Dit soort thema's gaan extra 
leven wanneer je onderdeel van een 
schaamtecultuur bent. 
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