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Volg ons via
Geensefamily

ik zeg het opnieuw: Verblijd u.'
Filippenzen 4:4

"WE ZIJN NET MAGNEETJES"

FAMILIE GEENSE IN
INDONESIE

Na de zoveelste Indonesiër die vroeg om samen op de foto te gaan kon Nathan het

Marien en Marieke
zijn samen met hun

niet echt meer waarderen. 'We zijn net magneetjes' zuchtte hij. Waar we bij onze
vorige nieuwsbrief nog in Amerika verbleven wonen we nu al bijna 3 maanden op Java
in Indonesie. In deze nieuwsbrief vertellen we graag over hoe ons leven er hier uitziet.

gaat daar als regionaal manager IT
aan de slag.

Wennen

Naar school

Op 3 maart reisden we 14 uur vooruit in

Na een week wennen en settelen startte

tijd en kwamen we na een reis van ruim

de school. Wij gaan elke morgen van

30 uur aan in Jakarta. Na het doen van

8 -12 naar IMLAC. Daar krijgen we dan

een coronacheck op de luchthaven

les in de Indonesische taal, cultuur en

werden we opgewacht om direct naar

gebruiken. De kinderen zitten op een

ons hotel gebracht te worden voor onze

christelijke internationale school hier in

quarantaine. De overgang van het koude

Salatiga. Na wat wennen aan het begin

winterweer in Amerika naar het warme

hebben ze het nu ontzettend naar hun

drukkende weer in Jakarta was enorm.

zin en al veel vriendjes en vriendinnetjes

Na 2 dagen quarantaine verbleven we

gemaakt. Daar zijn we zo dankbaar voor!

nog enkele dagen in een zgn. guesthouse

Voor ons is het fijn en leuk om de taal te

voor

leren. Je kan simpelweg niet zonder

zendingswerkers.

Vervolgens

vlogen we een paar dagen later door

omdat

naar Semarang om vandaar met de auto

Indonesisch spreken en geen woord

naar ons nieuwe thuis te rijden: Salatiga.

Engels. Naast de school in de morgen

Wanneer je dan in een wildvreemd huis

zijn we in de middag nog een paar uur

staat in een cultuur die compleet anders

druk met huiswerk.

de

kinderen Nathan en
Chloé door MAF
uitgezonden naar Indonesië. Marien

meeste

mensen

alleen

Wilt u meedanken voor:
Dat het goed gaat hier in
Salatiga. We voelen ons best
wel thuis.
We gezond zijn.
We een kerk hebben
gevonden waar we ons thuis
voelen.
De taal- en cultuur studie
goed gaat.
Wilt u meebidden voor:
De mensen om ons heen. Dat
we in contact met hen iets
kunnen delen van ons geloof.
Blijvende gezondheid, we
voelen ons hier best
kwetsbaar.
Adres tot begin 2023 is:
Geense family c/o IMLAC
Jl. Bina Taruna No 2
Salatiga, Jawa Tengah 50721
Indonesia
E-mail: menm@geensefamily.com
De kinderen waarderen post
enorm, bedankt daarvoor!

is, moet je best wel even schakelen.
Gelukkig konden we al vrij snel wennen
en had het MAF team in Salatiga er alles
aan gedaan om ons welkom te doen
voelen.

Onze klas

Natuur

heen kunnen. We verstaan nog lang niet

Eén van de dingen waar we het meest

alles van wat er gezegd wordt. Maar het

van onder de indruk zijn, is de prachtige

is goed om samen te komen en samen te

natuur om ons heen. Door de vele
regenval

en

de

doorlopend

bidden en zingen tot eer van onze God.

hoge

temperaturen is het groen zo fel en zijn

Pinksteren

de bloemen super mooi. We proberen er

Het

in de weekenden op onze scooter op uit
te gaan om te genieten van Gods
prachtige schepping. We zien hier mooie
rijstvelden, palmbomen, bananenbomen,
en veel bamboe. Een warm klimaat zorgt
ook voor andere dieren.

Pak-RT meeting waar Marien 1x per maand alle
mannen uit de buurt ontmoet.

is

bijna

Pinksteren.

Een

bemoedigende tijd als het gaat om
zendingswerk. Juist als het soms best

Locals

moeilijk is hier, is het extra bemoedigend

Het leven speelt hier veel buiten af. Veel

te weten dat Gods Geest ons voorgaat.

mensen hebben hier geen makkelijk

God gaf Zijn Geest met daarbij de

leven. Het is een leven van hard werken

opdracht

om het hoofd boven water te houden.

verkondigen aan iedereen om ons heen.

Mensen die hier geen 'gewone' baan

Het is ons verlangen daar elke dag aan bij

hebben

te dragen!

zoals

bijvoorbeeld

in

het

Zijn

goede

nieuws

te

onderwijs, de zorg of in winkels starten
een eigen handeltje. Er valt altijd wel iets
te verkopen: kokosnoten, groenten, fruit,
kippen, ballonnen, bezems, water enz.
Dat gebeurt via overbeladen scooters of
We hebben veel gekko's in huis (dat zijn
onze muggenvangers)

en veel soorten

insecten, allemaal een slagje groter dan in
Nederland. Zo is ons geleerd dat we maar
vrienden moeten worden met mieren
want die zijn overal. 'Ada gula, ada samut'
zegt

het

Indonesische

spreekwoord.

Figuurlijk betekent het dat alles wat
interessant is mensen aantrekt. Maar
letterlijk betekent het dat waar suiker is
daar zijn mieren. Al zijn de mieren hier
alleseters geworden. Dus elke dag een
dweil over de vloer is geen overbodige
luxe.

Gelukkig

hebben

we

twee

vriendelijke huishulpen zodat we ons
goed kunnen richten op studeren.

lopend met hun koopwaar in een kar, op
hun rug of hoofd.

Ik ga elke dag op de scooter naar

Religie
De meeste mensen zijn hier moslim. Op
bijna elke straathoek staat een moskee.
Het is moeilijk om over geloof te praten
met de mensen om ons heen. Er is weinig
tot geen openheid voor. De Ramadan
maand was best een intensieve maand
voor ons. Alles om ons heen was op erop
gefocust. Er zijn hier ook christenen en
kerken. Dat is erg fijn, zo proberen we
elke zondag een Indonesische dienst bij
te

wonen.

Scooter

We

hebben

een

fijne

school.

Ik

ga

altijd

voorop

en

Nathan achterop. Scooter rijden is
leuk en ik mag soms het knipperlicht
doen.

Iedereen

rijd

hier

op

een

scooter. Soms hebben ze heel veel
gras bij zich soms hebben ze levende

kippen achterop de scooter. Sommige

mensen hebben een winkeltje op de
scooter gebouwd.
Groetjes Chloé

Indonesische kerk gevonden waar we

Vanuit de TFC
We zijn blij om te kunnen melden dat Lydia Baaij de TFC komt versterkten als coördinator van de presentaties.
De afgelopen tijd hebben we verschillende acties gehouden met een mooie opbrengst voor het werk van Marien en Marieke.
Dank voor u betrokkenheid bij de Maffe Marathon, de online zangavonden en de Moederdagactie.
Op 11 juni hopen we als TFC ook op de Petrakerkdag met een stand aanwezig te zijn.
In D.V. juli en augustus zijn Marien, Nathan en Marieke jarig.
Leeft u met hen mee door een kaartje te sturen? Dat kan naar het adres op de voorpagina van deze nieuwsbrief
(verzendtijd is zo’n 6 weken) of door uw kaartje tot 28 mei af te geven op Lapjeskat 27 of Voorburcht 18 in Kapelle.
Het werk van de familie Geense wordt mede mogelijk gemaakt door de ZGG

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Geense. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de
Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marien & Marieke als supporter
wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/geense. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan
adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Geense gaat.

