Bezoek aan de Beth Fage gemeente in Kusu Kusu Sereh (Ambon,
Indonesië)
Zondagmorgen, 3 februari, om
acht uur wachtte Anies Joël
(de man van Paulien Parera)
ons op bij het hotel om ons
naar onze partnergemeente in
Kusu Kusu Sereh te brengen,
hoog in de bergen van Ambon.
Onderweg reden we langs een
stuk van de weg dat tijdens
het noodweer van augustus
vorig jaar is weggeslagen.
In de dienst van negen uur
zullen Ries en ik de groeten en
de gaven van onze gemeente
in Den Haag brengen. De
kerkklokken hebben we niet
gehoord, maar de kerk was al
grotendeels gevuld toen wij
vanuit het huis van Anies en
Paulien aankwamen. Men
herkende en groette ons al bij
binnenkomst. Paulien
begeleidde ons. Het werd een
feestelijke dienst waarin werd
gedoopt: een meisje van vijf
jaar. Domina Mathijs sprak
over dienstbaarheid jegens
onze naaste zoals Jezus het
ons heeft voorgedaan. In de
mededelingen en in de
voorbeden werd het
'gandongschap' tussen Beth
Fage en onze gemeente
gememoreerd en om Gods
zegen gevraagd en gebeden.
Na de dienst overhandigde
Ries een nieuwe
gemeentekaars aan ds Desi
Gaspersz als teken van onze
vriendschap. Daarna mocht ik
het kunstwerk van onze
kinderkerk, voorstellende de
bruiloft van Kana, aan de
dopelinge overhandigen voor
de kinderkerk van Beth Fage.

Dit werkstuk werd met grote bewondering door de aanwezige gemeenteleden
ontvangen. Nog meer moois hadden we bij ons: een enveloppe met inhoud van
de NLVB voor het werk van de vrouwen van de gemeente én last but not least,
een groot aantal prentenboeken over de Driekoningen van ds Trinette
Verhoeven. Met financiële hulp van onze Stichting Wees- en Oudeliedenfonds kon
dit prentenboek, in het maleis vertaald door Apilena Sapioper, uitgedeeld worden
aan de gezinnen met kinderen van de Beth Fage gemeente. Als men bedenkt dat
prentenboeken met name voor kinderen hier erg schaars zijn, kunnen wij ons
voorstellen hoe blij men ermee was.
Heerlijk was de lunch die de vrouwen van de kerkenraad voor ons hadden bereid.
Samen spraken we over hoe we nog meer iets voor elkaar kunnen betekenen. In
de gemeente is men begonnen met het selecteren van een jongere die eind van
dit jaar stage kan gaan doen hier bij ons in Den Haag. Met genoegen en
dankbaarheid willen Ries en ik u allen, Lutherse gemeente van Den Haag, met
Gods zegen goede gedachten en groeten van de Beth Fage gemeente
overbrengen.
Sara de Weerd-Walakutty

