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NIEUWSBRIEF
Matt. 28:18-20 | Uitvoeren van het zendingsbevel

Houston, USA
Momenteel verblijven wij, Paul
en Salma, enkele weken bij
onze kinderen en
kleinkinderen en nemen we
deel aan de erediensten van
de Houston Vineyard
gemeente waar we samen
Palmzondag vierden.

Verbonden via Skype
Moderne middelen bieden de
mogelijkheid om op grote
afstand toch met elkaar te
kunnen communiceren als
bestuur van de stichting I.Z.
Drie nieuwe bestuursleden
versterken ons team. Zij stellen
zichzelf graag aan u voor in
deze en de volgende
nieuwsbrieven.

Renovatie van het dak van de STTEMA studentenhuisvesting

Met uw hulp voeren wij Gods
opdracht uit
In Mattheüs 28:18-20 lezen we:
‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle
macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilig
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie,
Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

Howdy! from Texas
Evi de Pagter-Pouwelse,
secretaris I.Z., samen met haar
man Sjaak en hun kinderen
Wenonah, Elora, en Jacob
K.v.K. nr. 41048122

In gehoorzaamheid aan de Heer werken wij momenteel aan
verschillende projecten, van onze samenwerking met de
Bijbelschool te Ambon, waar studenten worden toegerust om
zich te bekwamen in het verkondigen van het evangelie en het
leidinggeven aan de christengemeenschappen op de vele
Molukse eilanden, weduwe- en ziekenzorg, tot aan het
ondersteunen van de pionierwerkers op de verschillende
eilanden. Dank aan allen die ons hierin ondersteunen!

Verbonden met de EGR en VPE
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“Met alle liefde en met
veel plezier draag ik
mijn steentje bij…”
…aan het werk van Indonesia
Zending. Toen mij gedurende de
pandemie, voorjaar 2021, werd
gevraagd het bestuur te
ondersteunen in de rol van
secretaris ben ik daar graag op
ingegaan. Als jongste dochter
van Paul en Salma ben ik al jaren
bekend met het werk van I.Z. en
draag ik de mensen die we
steunen een warm hart toe. Naast
het gezinsleven en het werk voor
de stichting ben ik tevens
werkzaam als lerares Nederlands.
Wilt u contact met mij opnemen
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Renovaties Bijbelschool (STTEMA) in
volle gang
In onze vorige nieuwsbrief deden we de oproep tot het
ondersteunen van de opbouw van het voormalige
zendingshuis. Echter, begin dit jaar werd duidelijk dat
vernieuwing van de andere gebouwen veel harder nodig is,
zoals dat van de studentenhuisvesting. De daken van enkele
gebouwen zijn door termieten aangevreten en moesten
dringend worden vervangen. Ook alle electra, bedrading en
aarding, etc. moest worden vernieuwd. Daarnaast wordt nu
het sanitair in het meisjesgebouw aangepakt. Onder leiding
van Remi worden deze werkzaamheden heel voortvarend
uitgevoerd. We zijn enorm dankbaar voor de steun die we
hiervoor van de Canadese sponsors mochten ontvangen.
Gezien deze ontwikkelingen zal het voormalige zendingshuis
mogelijkerwijs op een later moment eveneens aan bod komen.

Voor wie ons werk wil ondersteunen

Indonesië weer open
voor toerisme

Graag vragen wij uw aanhoudend gebed voor het verstaan van
Gods leiding en de bijstand van de Heilige Geest voor de
voortgang van ons werk op de Molukken. Giften zijn welkom
op naam van Stichting Indonesia Zending, rekeningnummer
NL04 ABNA 0431 6787 15. Voor meer informatie kunt u
telefonisch contact opnemen via +31 6 1586 1475.

Goed nieuws! Reizen naar

Tenslotte wensen we u allen fijne Paasdagen toe. Jezus leeft!

dan kan dat rechtstreeks via
evi.indonesiazending@gmail.com

Indonesië is weer een stuk
gemakkelijker. Er kan weer

Met hartelijke groet, namens het voltallige bestuur,

gebruik worden gemaakt van de

Poulus Pouwelse, voorzitter

zgn. ‘visa on arrival’ bij aankomst
in Jakarta. Er gelden nog wel
verschillende voorwaarden
waarmee rekening moet worden
gehouden. Al met al betekent
deze update dat we langzaamaan
kunnen gaan nadenken over het
plannen van een volgende
zendingsreis van Paul naar
Indonesië. De laatste reis was
immers alweer in 2018. We
houden u op de hoogte.
Werkbezoek Remi en Tjandra aan Metimiarang, april ‘22
K.v.K. nr. 41048122
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