De Palmstad: reisverslag zomer 2019

Twee maanden duurde de zomerreis van 2019. Twee maanden met een gevarieerd programma.
Uiteraard staat het bezoeken van de kleuterscholen bovenaan de reisagenda. Prachtig om de kinderen weer te zien. Om te zien dat de kinderen groeien, maar dat de scholen zelf ook weer gegroeid
zijn en geleid worden door enthousiaste en bekwame juffen. Kota Palem Charis - de allernieuwste
school - maakt een mooie start. Herlina is daar bij. Het is de vierde school die we op weg mogen
helpen. De kleuterschool in Tangkiling, die vorig jaar is gestart, krijgt een tweede lokaal. Herlina kan
met eigen ogen aanschouwen dat die investering de moeite waard is.
Bijna elke reis staat er wel onderhoud aan de schoolgebouwen op het programma. Dit keer is de
eerste school die in 2013 aan ons werd toevertrouwd, aan de beurt. Kota Palem Hilir zoals de school
heet, is tijdens de zomerreis grondig aangepakt.
Behalve de scholen bezoekt Herlina ook een vrouwengevangenis bij Tangkiling en verschillende kerken en geeft ze Bijbelstudie bij mensen thuis. Ook de sponsorkinderen van De Palmstad krijgen volop aandacht. En er is een opwekkingsfeest voor kinderen in de kerk van Yuli.
Daar zijn ook Fanny Oei en haar dochter Jennifer bij aanwezig. Zij verblijven een week op Kalimantan, voornamelijk in Palangkaraya en Tangkiling. Jennifer
mag daar het evangelie brengen aan de jongeren van de
kerk van Berti en Sirait.
Ontmoetingen over de nieuwe opzet van het bestuur in
Indonesië lopen als een Palmstad-blauwe draad door het
reisschema. Op verschillende momenten en op verschillende plaatsen is er overleg. Mooi om te zien dat er steeds
meer gemotiveerde mensen bij de activiteiten betrokken
zijn. Steeds vaker gaan lokale mensen actief aan de slag
met het organiseren van de initiatieven. Dat geldt niet alleen voor het stichtingsbestuur in Indonesië, maar is ook
duidelijk zichtbaar bij het team dat het gemeenschapshuis
gaat bouwen. Met hen heeft Herlina een paar keer het
terrein verkend om de plannen te verduidelijken en de
mogelijkheden te bespreken.
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Jakarta en Bandung
De eerste plaats die Herlina bezoekt is Jakarta.
De reis van Schiphol naar Jakarta duurt een uur
langer dan gepland, maar ze komt op dinsdag 2
juli aan het eind van de dag veilig aan. Ze gaat
direct met de taxi naar Sunter, naar het huis van
haar broer Kiekie.
De dagen erna staan deels in het teken van het
regelen van wat praktische zaken; geld wisselen,
telefoonkaartje regelen enzo. Maar op 4 juli
heeft ze al de eerste vergadering over het bestuur met Fonda, Yuli en Amos. De dag erna gaat
Herlina naar Bandung, om ook daar weer van
alles te regelen. Ze logeert in het huis van haar
zus Christine, die in de periode tussen deze en de
vorige reis is overleden. Een vreemde gewaarwording. De zoon van Christine woont met zijn
gezin nog in dat huis.
Met een deel van de familie plannen ze een uitje
naar Lembang. Herlina heeft daar een lang en
diepgaand gesprek met een man die rucola-sla
verbouwt. Hij is moslim, maar erg geïnteresseerd
om meer van Jezus te horen. Zondagavond gaat
ze alweer terug naar Jakarta. Dit keer kan ze
meerijden met haar broer KieKie die ook naar
Bandung was gekomen.

klaar voor de zomerreis van De Palmstad
gesprek met de sla-kweker in Lembang

‘Super Oma’ met de dochter van Fonda en Ricky
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ontvangst op vliegveld van Palangkaraya

Palangkaraya
En dan is het tijd om naar Kalimantan te gaan.
Dinsdag 9 juli vertrekt ze in de ochtend naar Palangkaraya. Berti staat al klaar op het vliegveld.
Ze neemt Herlina meteen mee naar een meeting
van een groep vrouwen in Tangkiling. De dag erna krijgen ze vroeg in de ochtend een droevig
bericht. Faizal, de zoon van Ibu Putri die bij Kota
Palem Hilir werkt, is verongelukt met de brommer. Faizal zat op de Havo. Herlina gaat meteen
naar Pulang Pisau om de begrafenis bij te wonen,
die diezelfde dag al plaatsvindt. Ze bemoedigt
Ibu Putri en haar man en bidt met hen. ‘s Avonds
wordt Herlina teruggebracht naar Tangkiling.
Donderdag gaat ze met een gebedsgroep naar de
vrouwengevangenis bij Tangkiling. Herlina vertelt
daar over wat Jezus ons leerde over licht en zout
zijn (Matteus 5:13). Er komen ongeveer vijfendertig vrouwen naar de samenkomst. Ze bidden
voor hen persoonlijk. De directrice van de gevangenis is erg blij met hun komst en vraagt of ze
vaker willen komen.

bezoek aan de vrouwengevangenis
spreken in de Berea-kerk in Palangkaraya

De dagen erna is er nog een paar keer een gebedsdienst waar Herlina mag spreken. Zaterdag
13 juli gaat ze kijken bij de kleuterschool in Tangkiling. Ze inspecteert de bouw van het tweede
klaslokaal dat met de steun van De Palmstad
wordt gebouwd. Mooi dat na een jaar de school
al weer te klein is. Met het tweede lokaal kunnen
ze weer jaren vooruit.
Ook op zondag mag Herlina spreken in kerkdiensten. Eerst in de Berea-kerk in Palangkaraya en
later op de dag in Tangkiling. Ze vertelt over de
visie en missie van De Palmstad.

Bijbelstudie aan huis
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de bouw van het tweede klaslokaal in Tangkiling

inspectie van het tweede lokaal in Tangkiling

het lokaal is bijna klaar, het dak kan er op
de scholen zijn klaar voor het nieuwe schoolseizoen

Klaar voor het nieuwe schoolseizoen
Maandag 15 juli start het nieuwe schoolseizoen.
Herlina maakt dat mee bij de kleuterschool in
Tangkiling. Ze ontmoet er de kinderen en de ouders en ze houdt een openingsspeech.
Later op de dag halen Yuli en Nining haar op uit
Palangkaraya en brengen haar naar Pulang Pisau.
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Pulang Pisau
Herlina blijft in totaal vijf weken in Pulang Pisau.
Ze logeert bij Yuli. Daar heeft ze haar eigen kamer. In de periode dat ze in Pulang Pisau is staat
er veel op het programma. Het huis van Yuli staat
achter de kerk waar Yuli predikant is. Kleuterschool Kota Palem Charis staat op hetzelfde terrein. Daar komt ze dus regelmatig.
de nieuwste school in Pulang Pisau

Deze kleuterschool start net, het gebouw is klaar
en de leermiddelen zijn geregeld. Er zijn een paar
enthousiaste juffen. Mooi om het begin van deze
nieuwe school mee te maken.
Herlina heeft veel ontmoetingen met de mensen
die op Kalimantan het nieuwe bestuur van Kota
Palem gaan vormen. Goed dat er steeds meer
lokale mensen de verantwoordelijkheid oppakken. Dat brengt zowel extra diepte in het werk
als extra slagkracht. Herlina ontmoet ook de
hoofdaannemer die het gemeenschapshuis gaat
bouwen. Er is al een compleet bouwteam met
experts voor alle onderdelen.

impressie van de eerste dagen op Kota Palem Charis

Met een paar van de leden van het bouwteam
bezoekt ze het terrein waar het gemeenschapshuis gebouwd gaat worden. Ze bespreken waar
op het terrein het activiteitencentrum het best
kan komen. Dat is mede afhankelijk van de ontsluiting van het terrein. Daar wordt ook nog extra
navraag over gedaan bij de lokale overheid en
een makelaar die op het terrein ernaast een
woonwijk gaat ontwikkelen.

gebed is onmisbaar bij bestuur overleg
relaxte bestuur sessie
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Verkennen bouwgrond
Bezoek aan het terrein waar het gemeenschapshuis wordt gebouwd en waar ruimte
genoeg is om er ook een lagere school te bouwen en een moestuincomplex aan te leggen.
Jesaja 54 : 2-3
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Kluswerk
Herlina steekt heel wat uren in kluswerk bij kleuterschool Kota Palem Hilir. Het klaslokaal van deze
school is al een hele tijd provisorisch in tweeën gedeeld met een paar kasten als scheiding. Er wordt
nu een mooie muur gemaakt. Daardoor ontstaat een tweede ruimte waar de juffen kunnen vergaderen en waar ze met de allerkleinste kinderen wat rustiger bezig kunnen zijn. De juffen en een aantal anderen helpen met het plamuren en met het schilderwerk van muren, kozijnen en plafond.
Tegelijk is de lokale overheid bezig met de weg die langs de school loopt. Tot nu toe was dat een
zandpad, dat vaak een modderpad is. Het wordt nu verhard. De overheid maakt ook een mooi stenen muurtje om de school heen. Het riool bij de school was verzakt. Dat is nu weer gerepareerd.

renovatie van het riool bij Kota Palem Hilir

de lokale overheid werkt aan de weg
oude situatie: kasten gebruikt om lokaal in te delen

het resultaat van hard werken, een strakke muur
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Kinder-opwekkingsfeest (KKR)
Op zaterdag 10 augustus is er een opwekkingsfeest in de kerk van Yuli. Er zijn veel kinderen.
Het is een mooi feest met zang en dans en het
evangelie wordt gedeeld.
De kinderen ontvangen allemaal een kinderbijbel
geschonken door Dewi en Martin. Een paar kinderen lezen daaruit voor. Er zijn ook veel ouders
naar het feest gekomen.
Ook Fanny Oei en haar dochter Jennifer zijn bij
het kinder-opwekkingsfeest aanwezig. Zij zijn
samen voor één dag in Pulang Pisau.
Daarvoor zijn ze al een poosje in Tangkiling bij
Berti en Sirait geweest. Jennifer heeft gesproken
voor de jongeren uit de gemeente van Berti en
ze hebben kennis gemaakt met verschillende
mensen en (sponsor)kinderen.
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Fanny en Jennifer op Kalimantan met bezoek aan
kerken en de kleuterschool in Tangkiling.
Eén van de hoogtepunten is de toespraak van Jennifer voor de jeugd van de kerk van Berti en Sirait.
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Tussendoortjes
Tussendoor doet Herlina allerlei inkopen. Een
deel voor de scholen, waaronder hout voor een
wipwap en een bankje bij Kota Palem Charis en
een whiteboard. Maar ze koopt ook voedsel in
voor voedselpakketten. Voor één van de sponsorkinderen koopt ze een fiets. Ze bezoekt een
paar sponsorkinderen. Ze overnacht zelfs bij één
van hen. Zeer primitief, een gammel keetje van 3
bij 4 meter voor zes mensen. Ze hebben geen
toilet en ze wassen zich in de rivier. De ouders
worden de beheerder van het terrein van het
gemeenschapshuis. Daar zal voor hen een klein
huisje worden gebouwd.

een mooie fiets voor één van de sponsorkinderen

Op 13 augustus viert Herlina haar verjaardag met
kinderen uit de wijk rond Kota Palem Hilir. Ze
deelt wafels, chocola en melk uit. De kinderen
zingen voor haar. Later die dag gaat ze met de
kinderen leuke dingen doen en bezoekt ze haar
eigen geitje.

gezinnen bezoeken
verjaardag vieren met haar eigen geitje
en de kinderen van Kota Palem Hilir

feest vieren met de kinderen uit de wijk
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De zomerreis afsluiten in Jakarta
Maandag 19 augustus brengt Yuli Herlina heel
vroeg in de ochtend naar het vliegveld in Palangkaraya. Het vliegtuig heeft bijna twee uur
vertraging, maar landt veilig in Jakarta.
In Jakarta ontmoet Herlina Fonda en laat ze haar
haar knippen in de salon van Ricky, de man van
Fonda. Daarna gaat ze door naar Sunter, naar het
huis van haar broer. Eerst maar eens de spullen
die ze bij zich heeft hersorteren en lekker slapen.
De volgende dag gaat ze naar Paula, waar ze een
paar dagen logeert, zodat ze ook rustig de moeder van Paula kan ontmoeten die we kennen uit
de periode dat ze in Rotterdam woonde. De dagen erna ontmoet ze verschillende vrienden die
bij het werk van De Palmstad zijn betrokken. Een
paar van hen hebben in Nederland gestudeerd.
Ze gaat ook nog een etmaal met haar vriendin
Christine naar Bandung, om onder andere
schooluniformen te regelen. Ze ontmoet in Bandung verschillende schoolvriendinnen en logeert
bij één van hen. Terug in Jakarta zijn er nog twee
meetings over het nieuwe bestuur. En dan worden de koffers weer ingepakt. Woensdagavond
plaatselijke tijd brengt Christine haar naar het
vliegveld en donderdag 29 augustus landt ze
vroeg in de ochtend weer veilig op Schiphol.

ontmoetingen met vrienden in Jakarta en Bandung

wie gaat wie het meest missen na de zomerreis?

De zomerreis 2019 zit er op.

De Heer geeft wijsheid. Zijn woorden geven kennis en inzicht.
De Heer geeft geluk aan eerlijke mensen, aan mensen die hem trouw zijn.
Hij beschermt hen.
Spreuken 2 : 6-7
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