De Palmstad: reisverslag najaar 2018

De najaarsreis van De Palmstad duurde zestig dagen. Het is de tiende reis in de vijf jaar dat De Palmstad bestaat. Herlina reist het grootste deel van deze reis alleen. Maar ze is nergens echt alleen.
Overal zijn enthousiaste en betrokken mensen om haar heen; vrienden, familie, vrijwilligers, juffen,
bestuursleden. De reis gaat voor een deel ook naar familie. De ziekte van haar zus Christine vraagt
aandacht. Gelukkig kan Herlina een operatie voor haar regelen en ziet ze aan het eind van de reis
dat het weer wat beter gaat met Christine.
De reis leidt Herlina langs veel plaatsen: Jakarta, Bandung, Palangkaraya, Tangkiling, Pulang Pisau.
De meeste plaatsen doet ze tijdens de najaarsreis een paar keer aan. Hoogtepunt van de reis is de
officiële opening van de derde kleuterschool in Tangkiling. Een bijzonder lustrumcadeau.
De scholen in Pulang Pisau komen ook tijdens
deze reis geen aandacht te kort. Er wordt veel
geklust en geregeld en vergaderd. Maar het belangrijkste zijn ook nu weer de ontmoetingen
met de mensen die betrokken zijn bij het werk
van De Palmstad - Kota Palem Indonesia. Herlina
heeft weer veel mensen mogen bezoeken en
bemoedigen. Het sponsorprogramma krijgt door
de bezoeken ook steeds meer vorm.
Aan het slot van de reis betaalt Herlina haar tol
voor de reis. Ze heeft door verminderde weerstand door het harde werken en de gebrekkige
hygiëne de ziekte tyfus opgelopen. Gelukkig kan
ze veilig naar Rotterdam terugkomen en herstelt
snel als ze thuis is. Ze mag terugkijken op een
opnieuw gezegende reis, op prachtige indrukken
van het groeiende werk op Kalimantan. En wij
kunnen door middel van dit reisverslag met haar
meekijken en meegenieten.

Reisverslag najaar 2018

1

Van Schiphol via Jakarta naar Kalimantan
Donderdag 6 september vertrekt Herlina voor de
tiende reis van De Palmstad naar Indonesië. Irma
en Herijanto brengen haar naar het vliegveld. De
koffers zijn weer volgeladen. Een paar onsjes teveel, maar ze mogen mee.
Ze heeft een voorspoedige reis. In het vliegtuig
mag ze een Chinese mevrouw die bang is, bemoedigen en voor haar bidden. Ze mag aan de
vrouw laten zien dat de liefde van Jezus je vrijmaakt van angst. De vlucht is dus meer dan geslaagd.
Als ze landt in Jakarta heeft ze meteen een ontmoeting met een team oude bekenden. Die zijn
net op het vliegveld om naar Papua te vliegen
voor een opwekkingsreis. Een fijne ontmoeting
en een mooie symboliek van het werk van De
Palmstad. Het team dat naar Papua gaat bestaat
uit mensen die we via De Palmstad met elkaar in
contact hebben gebracht. Ze gaan nu hun eigen
weg in Indonesië, met De Weg als focus.
Herlina logeert een paar nachten bij haar broer
KieKie in Jakarta. Ze heeft een ontmoeting met
Fonda. Ze hebben heel wat om bij te praten. Fonda helpt Herlina ook aan een telefoonkaartje,
zodat we de hele reis contact kunnen hebben.
Zondag vliegt Herlina vanuit Jakarta naar Palangkaraya, de hoofdstad van Kalimantan. Ze
wordt opgehaald door Berti en Sirait die haar
meteen meenemen naar de Bereakerk in Palangkaraya waar ze ’s avonds mag spreken. Na de
dienst reizen ze door naar Tangkiling, waar Berti
en Sirait wonen.

klaar voor de tiende reis voor De Palmstad

Herlina in de Bereakerk in Palangkaraya

ontmoeting met het team dat naar Papua vertrekt
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De opening van de kleuterschool in Tangkiling
Eén van de absolute hoogtepunten van deze reis
is de officiële opening van de derde kleuterschool Kota Palem Indonesia 3. De school is in
augustus al van start gegaan, maar ze hebben op
Herlina gewacht voor het openingsfeest. Dat
vindt meteen op de eerste maandag plaats. Er
zijn veel mensen bij het feest aanwezig. De lokale
overheid is sterk vertegenwoordigd. Het is een
gezelschap van moslims, hindoes en christenen.
Sirait doet het openingswoord en legt helder uit
dat de school een christelijke kleuterschool is,
met alles wat daarbij hoort. Het openingsfeest
zelf illustreert dat ook. Ze zingen christelijke liederen en vertellen over het goede nieuws van
Jezus Christus. Het is een mooi feest waarvan
zelfs in een nieuwsartikel op internet verslag van
wordt gedaan.
Ook een groep jongeren is aanwezig. Ze doen
mee aan een jeugdkamp. De tenten daarvoor zijn
op het terrein naast de school neergezet. Naast
sport en gezelligheid houden de jongeren een
gezamenlijke gebedsochtend. Daarna gaan ze in
groepen verschillende thema’s bespreken, zoals
het maken van keuzes in relaties en het gevaar
van verslaving aan drugs, drank, seks. Een groep
van pakweg twintig dominees uit verschillende
plaatsen heeft tegelijkertijd een predikantenmeeting in de school.

groepsfoto bij de opening van KPI3

Herlina spreekt bij de opening

eerst samen op de foto en daarna lekker eten

Herlina maakt de dagen na het feest uitgebreid kennis met de ouders en de kinderen.
Ze spreekt na een samenkomst in de kerk van Berti met de moeder van één van de sponsorkinderen
van De Palmstad. Die moeder vertelt dat haar man (46 jaar) ziek is. Als de mensen weer naar huis
zijn krijgen ze een telefoontje van die moeder. Haar man, de vader van ons sponsorkind, is overleden. Ze gaan meteen naar het gezin. De volgende dag is de rouwdienst.
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de kinderen zitten in hun Kota Palem uniform klaar
voor het openingsfeest

het jeugdkamp
tijdens de opening van
Kota Palem Indonesia 3
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het verslag van de opening van Kota Palem Indonesia 3 staat in de krant en op internet
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De Palmstad Pulang Pisau
Vrijdag 14 september reist Herlina door naar Pulang Pisau, de
bakermat van De Palmstad. Berti en Sirait brengen haar daarnaartoe. Ze logeert de dagen daarna bij Yuli. Yuli is predikante en
heeft De Palmstad vijf jaar geleden op weg geholpen bij de start
van de stichting. Ook nu is ze sterk betrokken bij De Palmstad.
Er staan weer veel activiteiten op de agenda. Eén daarvan is het
regelen van de grond voor het gemeenschapshuis. We hebben
nu een ander stuk grond. Het duurt nog lang voor de ontwikkeling rond het vorige klaar is, veel langer dan gedacht. Het nieuwe
terrein ligt centraler en er zijn al huizen dichtbij. De oude grond
gaan we weer verkopen, om ons voor het activiteitencentrum
helemaal op deze ene lap grond van 7.140 m2 te concentreren.

genieten van je eerste bakje macaroni

Herlina bezoekt uiteraard de beide kleuterscholen. De kinderen krijgen slippers en sokken. Mimi
heeft ze afgelopen zomer via een vriendin in Indonesië geregeld. De scholen hadden toen nog
vakantie. Daarom aan Herlina de eer om de spullen namens Mimi uit te delen. De kinderen zijn
erg blij met het cadeau. Herlina kookt macaroni
voor ze. Niet alle kinderen vinden dat lekker. De
moeders daarentegen wel. Herlina steekt veel
tijd in kluswerk bij KPI2, een paar mannen helpen
mee en de moeders steken ook de handen uit de
mouwen en helpen mee met schoonmaken enzo.
De school wordt iets anders ingedeeld, zodat de
uitbreiding die we in gedachten hadden - voorlopig in elk geval - nog niet nodig is.
We hebben een aantal sponsorkinderen in Pulang Pisau. Herlina bezoekt samen met juf Meri
van KPI1 de kinderen. Ze komt ook in contact
met nieuwe kandidaten voor het sponsorprogramma van De Palmstad. Zondag 23 september
spreekt Herlina in de kerk van Yuli.

blij met de nieuwe slippers en sokken
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de moeders helpen met klussen
Yuli biedt assistentie bij het kluswerk

Een eerste blik op het nieuwe terrein voor het gemeenschaphuis. Het paadje op de foto links wordt
de weg er naar toe. Het terrein wordt nu nog omsloten door bosschages, zoals de foto hieronder laat
zien. Kun je je al voorstellen dat het huis op de
bouwschets hier staat?
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Intermezzo op Java
Woensdag 26 september brengt Yuli Herlina al
heel vroeg in de ochtend naar het vliegveld in
Palangkaraya. Vandaar vliegt ze naar Jakarta. Ze
gaat eerst naar de wijk Sunter, naar haar broer
Kiekie. Bij hem thuis heeft ze spullen voor de komende dagen liggen.
het bruidspaar Inez en Panji

De dagen daarna heeft ze in Jakarta ontmoetingen met verschillende mensen. Onder andere
met Fonda en met Amos. Ze maakt de trouwerij
mee van Inez en Panji. Inez is de dochter van
Paula. Ze ontmoet ook de moeder van Paula die
in Rotterdam heeft gewoond.
Dan is het tijd om naar Bandung te gaan. Ze kan
deze keer meerijden met haar broer en schoonzus. In Bandung logeert ze bij haar zus Christine.
Christine is ziek. Daarom helpt Herlina haar, samen met een paar klusjesmannen, om haar huis
in orde te maken. Christine wil zich nu wel laten
opereren. Ze maken een afspraak bij het ziekenhuis voor onderzoek. De dagen in Bandung zijn
een combinatie van praten, bidden en klussen.
Ora et labora. Op de laatste zaterdag in Bandung
komen de leden van het bestuur van Kota Palem
Indonesia naar Bandung voor een bestuursvergadering. Christine is ook lid van het bestuur. Christine ligt al in het ziekenhuis, dus ze bezoeken
haar eerst. Ze wordt de maandag erna geopereerd. De operatie verloopt voorspoedig.

het kluswerk bij Christine is klaar

Amos, Herlina en Berti onderweg naar Kalimantan

Woensdag 17 oktober is ook het kluswerk klaar.
De dag daarna komt Berti naar Bandung. Ze gaan
eerst samen naar het ziekenhuis. Daarna reizen
Berti en Herlina van Bandung naar Jakarta. In
Jakarta sluit Amos, onze onderwijsadviseur, zich
bij hen aan. Samen vliegen ze naar Palangkaraya.
Berti en Herlina op bezoek bij Christine na de operatie
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Nog een keer naar Kalimantan
Aangekomen in Palangkaraya bezoeken ze meteen de avondmarkt. Het is daarom al na middernacht als ze in het huis van Berti in Tangkiling
arriveren. Gelukkig kunnen ze daar in het weekend een paar dagen rustig aan doen.
Maandagochtend geeft Amos training aan de
juffen van KPI3. Herlina deelt Gods woord met de
moeders. Daarna bidt ze met elk van hen persoonlijk. Amos en Herlina geven tandenborstels
en tandpasta aan de kinderen. Die hebben ze
meegenomen uit Jakarta. Het is een gift van kennissen van Fonda. Dan is het tijd om door te reizen naar Pulang Pisau. Ze huren deze keer een
auto.

tandenborstels voor de kinderen

Amos geeft les aan de kinderen

overlegsessie over Kota Palem Indonesia 3
Herlina geeft Bijbelles aan de moeders van KPI 3
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overleg met de lokale overheid bij KPI1

In Pulang Pisau logeren ze opnieuw bij Yuli. Er
staat weer veel op de agenda. Ze bezoeken de
beide kleuterscholen. Amos geeft trainingen en
Herlina heeft ontmoetingen met een paar sponsorkinderen van De Palmstad. Zo gaat ze op een
ochtend op pad met de moeder, zusjes en broertje van sponsorkind Nova. Eerst gaan ze uit eten.
Daarna kopen ze matrassen. Op de markt koopt
ze ook een soort voedselbankpakket voor het
gezin met rijst, melk, suiker, olie, koffie, etc.
Daarna gaan ze naar een speeltuin. De kinderen
genieten daar volop van, ze hebben nog nooit
zoiets meegemaakt.
Bij de kleuterscholen wordt weer hard geklust.
Dat bestaat dit keer uit het schuren en verven
van stoeltjes, tafeltjes en deuren.

tandenpoetsen met de net gekregen tandenborstel

Amos en Herlina hebben ook overleg met de lokale overheid over KPI1. Opnieuw een goed en
opbouwend gesprek. Verder kopen ze een
boomzaag waarmee leden van de kerk van Yuli
aan de slag gaan om de bomen te kappen op het
terrein dat we eerst voor het gemeenschapshuis
hadden gedacht. Van het hout van de bomen
maken ze dan volgend jaar een werkershuisje op
het nieuwe stuk grond.

bomen kappen op het oude terrein

een dagje uit met sponsorkind Nova en haar familie
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laatste activiteiten van deze reis in Tangkiling. Amos geeft les en overleg met de ouders

de moestuin bij KPI 3 is aangelegd

afscheid van Berti, Sirait en hun dochter Theona

Het bezoek aan Pulang Pisau sluiten ze op zondag 28 oktober af met een preekbeurt van Amos in de
kerk van Yuli. Meteen daarna brengt Yuli ze terug van Pulang Pisau naar Tangkiling.
Amos geeft in Tangkiling maandagochtend nog les aan de kinderen. Hij brengt ze wat Engelse woorden bij en leert ze de namen van de kleuren van de regenboog. Behalve voor de kinderen is er ook
nu aandacht voor de ouders. Eén van de dingen waar ze het met hen over hebben is het initiatief
om naast de school een moestuin aan te leggen. De ouders gaan dat samen doen. Na het gesprek
met de ouders brengen Berti en Sirait Amos en Herlina naar het vliegveld.
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Afrondende reisperikelen
De laatste week van de najaarsreis 2018 pakt
anders uit dan gedacht. Het begint nog mooi met
een gesprek in Jakarta met Stevi, Amos en Fonda
bij Fonda thuis, waar Herlina een nachtje blijft
slapen.
Daarna gaat ze een paar dagen naar haar schoolvriendin Christine die in Jakarta woont. Ze hebben een ontmoeting met directeur Agus van
Bintang Toedjoe. Bintang Toedjoe produceert
groenten en fruit voor de farmacie. Het bedrijf
doet ook zaken in rode gember. Een gewas dat
goed te telen is op Kalimantan. Ze delen met
Agus informatie over Kota Palem.

op bezoek bij meneer Agus van Bintang Toedjoe

Herlina slaapt veel. Achteraf gezien zijn dat de eerste symptomen van de ziekte tyfus die haar te
pakken krijgt. De vermoeidheid weerhoudt haar er niet van om donderdag 1 november nog een
keer met een taxibusje naar Bandung af te reizen. Ze is in Bandung om haar zus, die weer thuis is na
de ziekenhuisbehandeling, nog even te zien en om de werkers te betalen die geholpen hebben met
het kluswerk. In Bandung overtuigt een vriendin Herlina ervan om naar het ziekenhuis te gaan omdat ze maar moe blijft. Daar stelt de arts vast dat ze tyfus heeft. Ze krijgt een antibioticakuur en de
tip om veel te drinken. Ze gaat eerst weer terug naar haar zus Christine. Haar zus Trees komt daar
ook. Herlina en Trees vertrekken om acht uur ’s avonds naar Jakarta met een taxibusje. Het is al na
middernacht als ze in Jakarta aankomen. Daar gaat ze meteen weer slapen. Ze slaapt lang en goed.
Trees helpt haar haar koffers inpakken.

Haar vriendin Christine haalt haar vervolgens op. Ze woont dicht bij het vliegveld, dat scheelt weer.
Maar haar vriendin neemt Herlina eerst mee naar een ziekenhuis. Daar wordt geconstateerd dat
een bloedwaarde te laag is. Maar ze heeft wel de juiste medicijnen.
Maandag 5 november gaan ze dan naar het vliegveld. Het inchecken gaat niet volgens het boekje. Er
is wat gesteggel over het visum, maar uiteindelijk kan ze toch door de douane en vertrekt ze uit Indonesië. Het is weer een lange reis. De volgende ochtend even voor zes uur landt ze op Schiphol.
Daar halen Bert en Hanpoo haar op. Thuisgekomen geniet ze van bed, bank, douche en gehaktballen. De medicijnen en de rust thuis, doen hun werk. Herlina pakt al snel de draad weer op. De focus
daarbij blijft op het rijk gezegende werk van De Palmstad - Kota Palem Indonesia.

God is goed voor ons, telkens weer.
Dat merken we aan de grote liefde die zijn Zoon ons laat zien.
Johannes 1 : 16
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