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         11 november 2019 

We vlogen van Surabaya via Kupang 

naar Kalabahi. Naast ons in het 
vliegtuig zat een hele enthousiaste 
broeder die zijn verhaal met ons 
deelde. Dit was erg bemoedigend voor 
ons. 

 

 

 

Toen we aankwamen in Kalabahi  

de hoofdstad van Alor, warden we 

zeer warm verwelkomd en het eerste wat opvalt is dat je overal 
kerkgebouwen ziet staan. We werden ontvangen met een heerlijk glas 
melk en cake. De mensen van Alor zijn werkelijk vriendelijk en zeer  

behulpzaam. Daar stond ik dan met mijn 
20kg wegende koffer, niet wetende wat me te 
wachten stond. Dit was meteen een les voor 
mij, neem niet te veel mee, er wordt 
voorzien door de locale bevolking, dat is 
geweldig en ja erg leerzaam. Het eten was 
altijd erg goed geregeld voldoende en erg 
lekker en ja wat moet ik dan met al die 
chocolade, instand eten en koekjes. 

Volgende keer neem ik enkel een rugzak mee met wat kleding en dat is 
voldoende. Samen met broeder Joshoa sleep ik de eerste 2 nachten in het 
huis van deze familie die ons zeer gastvrij ontvingen in hun woning. 
Deze man stond erop dat we in zijn huis overnachtten en ja dan kan je 
geen nee zeggen. Terwijl de rest van het team verdeeld over de andere 
huizen overnachtten. Ze hadden speciaal een ontbijt 

voor ons bereidt. Het was meteen een mooi ervaring. 

     . 

       



Het was erg eenvoudig om kennis te maken met de mensen in de 
omgeving. Ze kwamen vaak zelf al het terrein op om gedag te zeggen en 
savonds hadden we de eerste ontmoeting in de kerk om te hoek. 

Er was een jongetje die we constant hoorde huilen. En ik  

vroeg aan zijn moeder was era an de hand was. Hij  

bleek al 5 dagen behoorlijk ziet te zijn, (panas=warm),  

koorst! Ik vroeg of ik voor hem mocht bidden en de  

volgende dag zag ik hem lachend bij zijn moeder op 

schoot. God is goed en zeer te prijzen! 

In Kalabahi stad was het heel leuk om te zien dat er   

Een soort kleine busjes rondreden die 
mensen van a naar b brengen. Meestal met 
luide muziek en de buitenkant helemaal 
beplakt met teksten en afbeeldingen, 
mensen stapten op en af. Wij gingen ook een 
ritje maken erg leuk. In 1 van die busjes 
ontdekte ik afbeeldingen van Jezus en op 
dit gele busje staat de naam ‘Elsaddai’ 

Allemaal tekenen dat Alor overduidelijk een Christelijk eiland is. 
         12 Studenten vertegenwoordigden 
         ons team om te dienen en te  
         onderwijzen. Het is zo inspirerend 
         om te zien hoe toegewijd deze 
         studenten zijn, toegewijd aan God
          en deze zendingsreis. Zo goed  
         voorbereid, ook in gebed, het 
verraste me enorm. De ontmoetingen in de stad ware erg goed en we 
bereidden ons tegelijkertijd voor om de dorpjes in de bergen te gaan 
bezoeken. 25 personen in 2 Jeeps hoe gaan we dat doen dacht ik, met 
alle bagage en wat proviant is het toch gelukt om ons te verplaatsen.hoe 
wonderlijk alles hier werkt en gewoon het onmogelijke mogelijk maken. 
We verlieten de stad met een prachtig uitzicht op de zee. De bergen in, 
betekent ongegaanbare wegen, hobbelig en soms stoppen om de motor te 
laten afkoelen. Ver van alle luxe en welvaart.    
    

   

    



Urenlang trokken we door het gebergte van Alor en de team-spirit 
was al snel hecht.     

Opeens zagen we een 
dorpje liggen in het 
dal voor ons en hoe 
geweldig is het om 
als eerste een 
kerktoren te zien 
boven alle huizen 
uit. 

Toen arriveerden we in het eerste bergdorp ‘Kuneman’ geheten en 
de bewoners stonden ons al op te wachten, wat een mooi welkom. 

Het is geweldig om op zulke  

wijze ontvangen te worden en 

de koffie, thee, cake en  

koekjes stonden al klaar.  

Meteen zagen we dat veel  

Mensen aan het voorbereiden waren voor de kerkdienst van die 
avond. Je merkt dat ze gewend zijn om in en rond de kerk zich te 
begeven en zeker nu zag je veel beweging. Klaar voor de eerst 
kerkdienst die avond. Het is gebruikelijk dat de gemeenteleden 
iets voorbereiden meestal in de vorm van een lied, samenzang. 
Het werd steeds duidelijker dat de mensen hier echt in en rondom 
de kerk leven, wonen en werken. Bijkt dat de man in het groene 
overhemd, niet alleen de pastor is maar ook de leider van het  
dorp de vader van een van onze studenten. Zijn dochter Rustin 
was natuurlijk blij om haar ouders en familie weer te mogen 
omhelzen. 5 studenten van ons team zijn geboren en getogen in 
Alor. En van de meesten hebben we de families mogen bezoeken en 
hun ouderlijk huis. 

Deze altijd lachende 

Man blies op een  

Schlep om de mensen 



uit de omgeving op te reopen naar de (kerk)dienst te komen. 

De mensen alhier waren zeer vriendelijk en laat ik zeggen 
zachtaardig en hongerig om meer te leren uit het Woord van God 
en meer van het evangelie. Dus na elke dienst bleven de mensen 
zo lang als maar nodig was om onderwijs te ontvangen en 
meestal brachten ze dan ook een deken mee want savonds was het 
ook echt koud in de bergen. 

                

 

 

 

     

   

 

 

Persoonlijke training       met behulp 
van kleine boekjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jemi een van onze studenten is 
geborden in Alor Island, hij 
vroeg me om zijn familie te 
ontmoeten en voor hen te 



bidden, sommigen waren ziek en verlangden dat ik voor hen bad. 
Het raakte me de verhalen die ik begreep uit het niet altijd 
makkelijk te verstane taalgebruik maar het ging verzelf, God 
leidde deze ontmoetingen. 

De volgende dag werden  

broeder Joshoa en ik gevraagd 

om naar een dorpje te komen 

daar in de buurt. (1m5uur 

lopen)  Deze jongeman bracht 

ons 1 voor 1 naar het dorpje  

over de zeer moeilijk begaanbare en stijle bergpaden, een 
professionele chauffeur want hij deed het zeer goed. De naam van 
de nederzetting is ‘Wimang’. Tot we opeens in het dorpje zijn en 
ook hier een kerkgebouw, beetje oud en niet goed onderhouden 
maar toch, men left daar in en rondom de kerk.  

Jemi was er ook al, hij was lopend 
gegaan (ongeveer 1,5 uur lopen) 
Maar ja voorJemi is dat  natuurlijk 
maar een kleinigheid, hij is dat 
gewend. En opnieuw een warm 
welkom alhier. Deze kleine 
nederzetting telt maar een paar 

huizen maar erom heen verspreid wonen toch nog behoorlijk wat 
gezinnen. Ook hier merken we de honger naar Gods woord. We  

vernamen dat deze kerk geen pastor  

heeft en dat de diensten worden geleid  

door een vrouw, die de kerk ook runt. 

Er is dus grote behoefte aan pastors in  

Alor, daarom zie ik steeds meer het  

belang in van de Bijbelschool, zij kunnen in deze behoefte 
voorzien door studenten klaar te stomen om als pastors of 
leerkrachten te kunnen functioneren.  



Ook die avond hadden de leden een lied voorbereid en werd er 
uit volle borst gezongen.  

  
 

 

 

 

 

    

Zoals je op de foto kunt zien is er maar 1 man en de rest zijn het 
overwegend vrouwen en kinderen die naar de kerk komen. Die 
oude man is het hoofd van de gemeenschap. De meesten mannen 
zijn ver weg aan het werk of soms ook lui om naar de kerk te 
komen. Toen de mensen de kerk binnenkwamen en we ze de hand 
schudden, merkten we dat de mensen niet erg blij waren maar 
wel hongerig. Wetende dat op Alor eiland er een occult bolwerk 
heerst, zoals zwarte magie en zelfs duivels aanbidders, die 
proberen meer land te veroveren. Daarom ging de preek die ik 
voorbereid had in de prullenbak en openden we Galatians 5, over 
dat we geroepen zijn om vrij te zijn. Wees niet bang, God is bij ons 
en Hij help tons onder elke omstandigheid en geeft ons hoop en 
herstel door Zijn Zoon Jezus Christus. Het evangelie is vol van 
hoop! 

        

 

     

 

 

 

We keken nog eens goed naar deze kerk, er was jaren geen 
onderhoud gedaan. Het besef dringt binnen dat deze 
gemeenschap een dominee nodig heeft die orde op zaken gaan 
stellen. De volgende morgen vroeg schudden we een ieder de hand 
om weer terug te gaan naar ons basiskamp. De oude man 
omhelsde me en we huilden, dit was zo tekenend, dit was een 
schreeuw om aandacht en om hulp, maar ook een lach van 



blijschap en wellicht ook verdriet wat erachter schuiltgaat. Mag 
het Licht van Jezus doorschijnen in en door deze mensen. 

Elke nederzetting of groep huizen 
heeft een hut zoals deze staan. Dit 
is een vergaderplek, een plek om 
samen te eten, te rusten en te 
slapen en met name snachts band 
er een continue vuur in het 
midden om de mensen warm te 
houden. Er is een extra verdieping 
een opslag, waar alle etenswaren  

worden bewaard. Het is mooi om te zien hoe de families onderling 
met elkaar delen en samen leven en voor elkaar zorgen. 

Toen we het dorpje ‘Wimang’ verlieten stond 
deze groep mensen ons op te wachten en 
liepen met ons mee, de vrouw in het midden 
stond erop dat ze mijn tas zou dragen met de 
band om haar hoofd. Ze zijn het hele eind 
meegelopen en hebben meteen de avond 
dienst in het basiskamp meegemaakt. Wat 
mooi om te zien hoe deze mensen in het leven 
staan, eenvoudig zonder luxe en 
vertrouwend op God. 1,5 uur wandelen. 
Emotioneel om dit dorp weer achter ons te 
laten. 

Daarom bid ik dat meer  

Studenten van de  

Bijbelschool mogen  

Afstuderen om in het veld,  

in dit soort dorpjes te gaan  

werken. De roep naar meer onderwijs is groot. 

 

  



Onderweg groeten we de bewoners van 
dat gebergte. Mooie vergezichten 
zagen we onderweg door de bergen. 
Klimmen en afdalen is een zware 
bezigheid maar voor de bewoners een 
dagelijkse manier om zich voor te 
bewegen. 

 

Terug in het basiskamp had het team  

De nodige lessen gegeven aan de  

gemeenteleden over het evenagelie en 

hoe het aan anderen te vertellen. Ze 

zijn erg blij met de kleine boekjes die we mee hadden gebracht.  

 

Het helpt hen om meer te 
weten te komen over wie Jezus 
is en wat Hij voor ons gedaan 
heeft. 

 

Volgende dag vertrokken we te voet naar een volgend dorp 
ongeveer 2 uur lopen. We verbleven naar een aantal dagen om te 
spreken, onderwijzen en te ondersteunen. De pastor van deze kerk 
is een vrouw die afgestudeerd is op de STT Magelang, (de 
bijbelschool), het is geweldig om te zien hoe zij haar bediening 
invult en de mensen van haar dorp ondersteunt, onderwijst en 
dagelijks meewerkt in het verzorgen van maaltijden etc. 

       Het water loopt via een bamboe  

\  leiding en de vrouwen halen   

    hout om het vuur in de keuken  

    aan te houden. Dit herinnert 

    me eraan hoe goed het is een  

    eenvoudig leven te leven, zonder   



     

afleiding van weelde en luxe dingen, het brengt ons terug naar 
de basis. Ja ze hebben daar ook een mobieltje en electriciteit 

en een TV, 
maar hun 
levenswijze en 
houding is 
puur en zeer 
nederig en 
gastvrij te 
noemen. 

Vriendelijk en zachtaardig. Als er iets te vieren valt in de famile 
gaan de mannen erop uit om op een hert te jagen dat als cadeau 
wordt opgedient op het feest.   

Onze broeders en zusters  

onderwijzen en dienen was  

een grote eer om te mogen  

doen. 

We hebben 4 boekjes gebruikt     De vrouwelijke pastor Amelina 

om in verschillende stappen 

het evangelie uit te leggen, deze  

boekjes hebben ook afbeeldingen en  

hiermee kunnen ze dit ook met hun 

naasten delen.   Doordat we met de jeugd volleybal spelenden was 
er vanaf het begin meteen een goede verstandhouding. De 
bewoners vonden het leuk om te kijken of deel te nemen en het was 
lachen natuurlijk. Meestal einde van de middag als de hitte was 
verdwenen en de temperatuur redelijk was om te spelen.  

 

 

 



Na een zeer goed verblijf  in het dorp ‘Kuneman’, volleyball, 
ontmoetingen, gesprekken, bemoedigingen en gebeden werd het 
tijd om te naar een ander deel van het eiland te gaan. Opnieuw 
was dit een emotioneel moment. We hebben als team weer zoveel 
geleerd en zijn zo gezegend en bemoedigd ja dan word je 
emotioneel als je afscheid moet gaan nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links is een school gebouw in een 
Kuneman dorp. En ja onderwijs is 
nodig hier. 

We bereidden ons voor op een 
lange tocht naar een dorp meer in 
de buurt van de hoofdstad 
Kalabahi, dit zou ons eindstation 

worden. Het is geweldig om te  

zien dat het goed gaat met de  

mensen van dit dorp, geestelijk 

maar ook economisch gezien. 

 

 

 



Ja daar gingen         we weer 2 
jeeps and 25           mensen, 
geweldig om te          zien hoe het 
allemaal werkt.          7 uur lang 
waren we            onderweg 
door de bergen,          zeer slechte 
wegen, stijl           en vol gaten.  

 

 

Meestal waren het vrouwen die allelei 
goederen de bergen op en af droegen. Enorm 
veel respect hiervoor. Het was niet mogelijk 
om snel te reizen maar stap 

voor kwamen we vooruit. 

     

  

  

 

 

Het was dan ook avond en donker toen we in het dorp ‘Murwati’ 
aankwamen. Het team was moe en we hadden rust nodig, maar 
wat we niet wisten is dat de mensen van Murwati ons al lange tijd 
stonden op te wachten en hoe. Aan het begin van de straat 
werden we verzocht uit te stappen en daar begon een bijzondere 
wandeling voor ons, want alle dorpelingen stonden in een lange 
rij klaar om ons de hand te schudden en ons welkom te heten, dat 
was met geen pen te beschreven zo mooi. Het duurde dan ook 4 tot 
5 minuten voor we de laatste hand geschut hadden. We hoorden 
een groep fluiters (bamboo fluiten) op afstand, dat bleken 
vrouwen in orange kledij, het was een inspirerend en vrolijk 
geheel. We vergaten meteen dat we moe waren en kregen nieuwe 
energie. Wat een ontvangst was dat, we voelden ons vereerd en het 
was mooi om die prachtige mensen de hand te mogen schudden. 

 



     

Als teken van respect  
werd ons als team een 
sjaal omgehangen als 
teken van respect en 
welkom. We danken 
God voor deze 
geweldige ervaring. 

 

Ook in deze kerk werden door  

de nodige koortjes gezongen.  

En zoals je op de foto kunt zien 

zat de kerk vol en zaten ze zelfs 

op de grond. 

 

   

 

 

 

 

 

 

We kunnen concluderen dat deze zendingreis in vele opzichten 
een zegen is geweest en bemoedigend voor een ieder juist ook voor 
ons als team. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Met tranen van 
blijdschap namen we afscheid van het eiland Alor. 

 

 

 

       



      

 

 

   

 

Pastor Habel werd een geode vriend en hij was de coordinator en 
regelde allerlei zaken tijdens ons verblijf maar hij zorgt ook voor 
de onderlinge contacten tussen de dorpen en kerken in Alor. Hij 
lachte graag en was een rustige man, maar wanneer hij bad 
stond hij in vuur en vlam. Fijn om u te hebben ontmoet broeder 
Habel. Onderweg naar het vliegveld was ere en echtpaar die ons 
gevolgd had 30minutes lang met hun brommer, we stopten en ze 
wilden nog even afscheid nemen en gaven me nog iets als teken 
van waardering. Ik kon mijn tranen niet meer verbergen, want ja 
dit is toch wel een hele bijzondere ervaring. Deze reis zal ik nooit 
meer vergeten! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu wil ik tot slot nog het een en ander delen aangaande de 
Bijbelschool STT Magelang (Sekolah Tinggi Teologi). Magelang is 
een stad een uur rijden van Yogyakarta vandaar. En via broeder 
(prof) Joshoa ben ik uitgenodigd om in een engeltalige dienst te 
spreken als engelse les voor de studenten. En ja vanaf de het eerste 
begin was er meteen een goede verstandhouding met de mensen 
van STT Magelang. Zo werd ik gevraagd mee te gaan met de 
zendingsreis en begonnen de voorbereidingen. 6 weken voordat 
we zouden vertrekken was er nog maar 25% van de begroting voor 
de mission trip binnen. We gingen en bleven in gebed. 3 weken 
voor vertrek was al het geld binnen, hoe wonderlijk voorziet onze 
God. 2 weken voor vertrek begonnen we met een gebedsketting.  

 

 

 

 

 

 

 

Dat betekent dat ieder van het team 2 x per dag een half uur bid, 
zodat er 24uur gebeden werd. Dit is een hele goede manier om de 
reis voor te bereiden, bidden voor elkaar, voor de ontmoetingen 
en voorjezelf en in de aanwezigheid van onze Hemelse Vader te  
vertoeven. Het mooie is als je voor elkaar bid dan raak je ook meer 
betrokken met die persoon en zijn/haar omstandigheden. Dus 
zowel bij vertrek als aankomst, er werd gebeden met elkaar, 
dankbaar voor wat God ging doen en heeft gedaan. 

De toewijding en bereidwilligheid 

van de studenten om de Here te  

dienen was groot en mooi om te  

mee te maken bij deze groep  

studenten. 

 



 

Daarom wil ik dit zo graag met iedereen delen. De noodzaak van 
het evangelie en de honger die er bijv op het eiland Alor is naar 
meer van God en Zijn woord. Dit is mijn gebed dat velen met Jezus 
in aanraking mogen komen en behouden worden. Daarom 
benadruk ik toch meer weer het belang van de Bijbelschool STT 
dat zij meer studenten trainen en opleiden om te dienen in 
Indonesie en wellicht ook daarbuiten. Laten we bidden voor de 
studenten en voor de Bijbelscholen in Indonesie. 

Een van de studenten die ik heb leren kennen is Simson, hij heeft 
tijd in de gevangenis gezeten maar nu volgt hij Jezus en wil 
dienstbaar zijn in het Koningkijk van God. Zo heeft iedere student 
zijn of haar eigen verhaal.    

Simson 

 

 

 

 

 

Jemi naast mij op de foto, vertelde dat zijn 
vader vergiftigd is door een van de 
buurmannen uit het dorp vlak voor Jemi was 
geboren. Zijn moeder (ik heb haar een paar 
keer mogen ontmoeten in Alor) is door een 
van de dorpsgenoten in haar voorhoofd 
gestoken met een mes omdat ze 

haar land wilden hebben.  

        (foto is bij Jemi en zijn 

           moeder thuis)  

Jaren later wilde Jemi naar de Bijbelschool  

STT Magelang maar hij had geen geld om te reizen  

of om zichzelf te onderhouden tijdens zijn studie.  



Hij had een klein bedrag bij elkaar gespaard maar dat was net 
genoeg om naar Kupang te reizen, en vandaar kon hij niet 
verder naar Surabaya (Java). Een broeder aldaar heeft hem met 
wat geld verder kunnen helpen zodat hij naar Surabaya kon 
reizen. Ook daar kon hij niet verder, hij zat zonder geld. Toch 
voorzag God opnieuw zodat hij eindelijk Magelang bereikte. Dat 
was 3 jaar geleden.  

Dit nieuwe seizoen is weer begonnen en er zijn 29 nieuwe 
studenten aangemeld. Geweldig! Maar onlangs vertelde men mij 
date r 4 studenten zouden afvallen en naar huis gestuurd 
zouden worden, dit vanwege een verandering van deelname van 
de grootste sponsor van STT een busbedrijf  waarvan de oude baas 
was overleden en zijn schoonzoon na overname de sponsorgelden 
had teruggeschroeft. Meestal worden de studenten door hun 
familie of soms een persoonlijke sponsor financieel ondersteunt, 
echter in het geval van bijvoorbeeld Jemi en nog 3 anderen was er 
niet genoeg geld om te blijven. Toch is er inmiddels wat geld 
binnengekomen waardoor Jemi langer kan blijven maar hoelang 
dat weten we nog niet. Hij is in de laatste fase van zijn studie dus 
ik bid dat hij zijn studie kan afmaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede door financieel tekort kunnen nog eens 10 studenten uit de 
Molukken (nog) niet instromen.  

 

 

 



We kregen laatst erg goed nieuws binnen, er waren reultaten 
geboekt in Alor, de gemeenteleden die onderwijs hadden 
ontvangen zijn aan de slag gegaan met het evanglie en nu zijn 
er al een aantal mensen tot geloof gekomen en gaan mee naar de 
kerk. Dank God voor deze geweldige ontwikkeling. 

Op de foto’is te zien hoe de mensen aan de hand van de boekjes de 
ander uitleg geven. 

Hoe wonderlijk is de werking en de kracht van het,  

woord van God.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mijn gebed is dat u bent bemoedigd en gezegend door dit verslag 
van de zendingreis en ik wil alle mensen bedanken die ons 
gesteund hebben door gebed en/of financieel. Laten we niet 
ophouden te bidden voor de kerken in Indonesie en voor de 
studeten op de Bijbelscholen. God zal voorzien en de studenten 
helpen tijdens hun studie. Aks u het op u hart heeft om een student 
of de bijbelschool STT Magelang in algemeen te willen steunen 
laat het ons weten aub. 

joopbaaijens@gmail.com of whats app +31627073174  

Een eenmalige gift kan al heel veel betekenen of misschien wilt u 
een maandelijkse sponsor worden, voel u vrij. Uw gebeden zijn 
minstens zo belangrijk en daarvoor nogmaals dank namens het 
gehele STT-team en alle studenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overmaken kan op: 

NL51 RABO 0385436688 

J.J. Baaijens  

ovv: STT Magelang  

(laat me weten als u een speciale bestemming heeft voor uw gift)  

Mocht u de behoefte hebben om een reactie te geven, graag! Stuur 
deze dan per email of via een WA bericht: 

joopbaaijens@gmail.com or whats app +31627073174 


