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Indonesië is de afgelopen maanden veel 
in het nieuws. Herhaalde aardbevingen 
troffen Lombok en Sulawesi. Het leidde tot 
duizenden doden, veel mensen zonder 
water, eten, dak of werk, en een land in 
rouw. We zijn dankbaar dat we door uw 
gebeden en giften de lokale bevolking 
mogen helpen in de wederopbouw. 

Toch willen we ook bijdragen aan 

het oplossen van een andere, 

onschatbaar grote nood. Indonesië 
is namelijk het grootste moslimland 
ter wereld. Er wonen ruim 220 miljoen 

mensen zonder een duidelijke uitleg 

van het Evangelie. Zij moeten leven 

en sterven zonder Jezus. Wie Jezus 

kent weet hoe groot die nood is.

De hoop voor Indonesië is Christus, 
door Zijn gemeente. Ongeveer 

honderd jaar geleden vertrok CAMA 

zendeling Jeffray naar Indonesië om 

een lokale gemeente stichten. Tien 

jaar later, in 1937, sloot de eerste 

CAMA zendeling uit Nederland zich 

aan, Dhr. Könemann. En niet zonder 

succes, want nu staat er een stevige 

Indonesische CAMA gemeente vol 

van het getuigenis van Jezus!

Na de recente aardbeving was 

CAMA Indonesië snel ter plaatse 

om de liefde van Christus te bieden 
en noodhulp te verstreken. En het is 

juist deze lokale CAMA-kerk,  die het 

Evangelie van Jezus aan miljoenen 

moslims kan brengen. Door het 

betrokken zijn met de armen, de 

hulpbehoevenden, de rouwenden 

en de zieken kunnen we Christus 

brengen in het grootste moslimland 

ter wereld. 

Ik hoop en bid dat u in deze 

laatste editie van de Pionier in 2018 

bemoedigd wordt en geïnspireerd 

raakt door het getuigenis van de 

CAMA gemeenten in Indonesië. De 
nood is hoog, maar de hoop voor 
Indonesië is groter! 

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending
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Totaal 500.000 kerkleden

Bevolkingsgroep Totale populatie Grootste religie Evangelisch christen

Sunda 37 miljoen Islam 0.05 %

Java Pesisir Lor 36 miljoen Islam 0.01 % 

Java Mancanegari 20 miljoen Islam 0.13 %

Java Banyumasan 9 miljoen Islam 0.20 %

Madura 7 miljoen Islam 0.01 %

Minangkabau 6 miljoen Islam 0.01 %

INDONESIË IN CIJFERS
265 miljoen inwoners

Protestant-Evangelisch
christenen (8 miljoen)Moslims (217 miljoen )

Overige christenen (35 miljoen )Andere religies (5 miljoen)

1.700 CAMA kerken

Grote onbereikte volken
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1897: IJverig aan de slag in China
Jaffray was nog maar 20 jaar oud toen hij door een preek van A.B. 
Simpson zijn roeping voor zending ontving. In 1897 vertrok hij als 24 -jarige 
jongeman naar China. In de jaren die volgden heeft hij met een team 
van zendelingen velen tot geloof zien komen en verschillende leiders 
getraind op een nieuw-gestarte Bijbelschool. Ook gebruikte hij de 
ervaring vanuit de familiedrukkerijen om in China een drukkerij te starten. 
Omdat Jaffray ijverig was, begon hij ook te werken in Vietnam. Hij paste 
er dezelfde strategie toe: evangelisatie, bijbelscholen om leiders te 
trainen en een drukkerij.  

1928: Op de stoomboot naar Indonesië
Het was 1928 toen Jaffray opnieuw zijn gezichtsveld vergrootte en een 
verkenningsreis in Indonesië maakte. Hij was toen 57 jaar oud, maar nog 
steeds passievol! Tijdens de verkenningsreis op een stoomboot voer hij 
langs de eilanden van Indonesië. In elke haven en bij elke aanligplaats 
vroeg hij steeds “is hier iemand die in Jezus Christus gelooft?” Maar 
steeds weer kreeg hij verdwaasde blikken en onverschillig schoudero-
phalen. Hij kon niemand vinden die christen was

1928: Roeping voor Indonesië
De roeping van Jaffray stond vast: Indonesië móest over Jezus horen. 
Hij zette alles in gang om richting Indonesië te vertrekken. Hij gebruikte 
de grote erfenis van zijn ouders om het werk te starten. Hij kreeg werkers 
toegewezen uit China, de Verenigde Staten en Canada. Ook de 
eerste zendeling uit Nederland sloot zich later aan, dhr. Könemann. Een 
krachtig team werd geformeerd, waarop ze meteen aan de slag gingen 
in Indonesië.  

Het getuigenis van de CAMA kerken in Indonesië is 
niet gering. Ruim 1.700 CAMA kerken met maar liefst 
500.000 kerkleden! Er zijn duizenden voorgangers, 
evangelisten en andere medewerkers actief. Maar het 
begon allemaal met één man met een roeping voor 
zending: Robert Jaffray. 

ROBERT JAFFRAY: 
DE VADER VAN CAMA INDONESIË
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1937: Het Evangelie verspreidt zich snel
In 1937 schreef Jaffray: “We begonnen in Makassar. Naar het oosten en 
naar het westen zijn onze werkers uitgegaan om snel een gebied te be-
dekken dat groter is dan Europa en breder is dan de Verenigde Staten.” 
Hij beschrijft verder dat ze zendelingen plaatsten op elk Indonesisch 
eiland, dat er 300 bijbelschoolstudenten waren, 10.000 lokale mensen 
gedoopt waren en ze het Evangelie brachten in elke grote geografische 
regio waar Christus niet genoemd was. De sleutel was om een sterke 
nadruk te leggen op evangelisatie en het stichten van Bijbelscholen om 
de lokale bevolking te trainen en uit te zenden.

1942: Jaffray sterft, maar het Evangelie niet!  
De familie Jaffray woonde in Makassar, op de plaats waar CAMA zen-
delingen Peter en Anne-Marie Dekker nu wonen, toen de tweede werel-
doorlog uitbrak. Helaas overleefde Robert Jaffray de oorlog niet. Hij stierf 
een tragische dood in een concentratiekamp. Maar de verspreiding 
van het Evangelie gaat door. De lokale kerk in Indonesië is heel sterk. 
Samen met hen willen we licht laten schijnen in het grootste moslimland 
van de wereld. 

2018/2018: Ook zendeling worden?
Het getuigenis van Robert Jaffray is indrukwekkend. Eén iemand 
met een roeping van God kan het verschil maken voor ontelbaar 
veel mensen. Heb jij ook interesse in zending of wil je er eens over 
doorpraten?
Kijk voor meer informatie op www.camazending.nl/zendeling-worden 
of plan een koffie-afspraak in om kennis te maken.

DE GROOTSTE EN INDRINGENDSTE NOOD VAN DEZE 

VERLOREN WERELD IS HET EVANGELIE. ZULLEN WE 

NIET OPSTAAN BIJ HET BEVEL VAN CHRISTUS OM HET 

REDDENDE NIEUWS TE BRENGEN NAAR ELKE STERVENDE?

R. Jeffray
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Onbereikte volken
en armoede
Hoewel de CAMA-kerk in Indone-
sië groot is, zijn er nog complete 
volken en grote gebieden waar 
nog weinig christenen zijn. Zo kent 
het gebied in Indonesië (Ma-
kassar) waar wij als zendelingen 
werkzaam zijn slechts 0,2 % christe-
nen. Het overgrote deel kent het 
Evangelie van Jezus nog niet: het 
is een onbereikt volk. 

Wel tref je om de paar honderd 
meter een moskee of een moskee 
in aanbouw aan. Ook zien we 
in het gebied grote armoede. 
Vervallen huizen en hutjes, on-
verharde wegen met veel gaten 
en kuilen, veel afval langs de 
wegen, verwaarloosde winkeltjes 
en mensen met kapotte kleding. 

Juist na de recente aardbevin-
gen en tsunami op Sulawesi is de 
armoede en het verdriet bij de 
bevolking duidelijk te zien.

Geen actieve kerk
Tot op heden is de kerk er niet in 
geslaagd om in dit gebied actief 
te zijn. Er wonen wel een handjevol 
christenen en we hebben er een 
kleine “ondergrondse kerk” ge-
vonden. Maar over het algemeen 
zijn de christenen bang. Misschien 
heeft men zelfs wel de moed op-
gegeven om manieren te zoeken 
om de bevolking te bereiken met 
het Evangelie. 

DE MINST BEREIKTEN 
IN INDONESIË 

Indonesië, het grootste moslimland ter wereld. Maar 
tegelijkertijd een land met een grote CAMA-kerk. 
“Waarom zouden wij dan als zendelingen naar Indone-
sië moeten gaan?” Op die vraag kwam al snel antwoord 
van de president van de CAMA-kerk in Indonesië: “We 
hebben werkers uit andere landen nodig om te helpen 
bij de grootste opdracht van ons leven: het verkondigen 
van het Evangelie.”

Door: Peter en Anne-Marie Dekker (CAMA zendelingen in Indonesië) 
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Een jaar later
CAMA Zending is in 1937 begon-
nen met dhr. Könemann, die naar 
Indonesië vertrok. Wij zijn nu al 
bijna een jaar actief in Indonesië 
en we voelen ons gezegend. We 
zijn een fabriekje gestart waar ko-
kosnootolie wordt geproduceerd 
met vijf lokale bewoners als werk-
nemers. Ook zijn we bezig met het 
bouwen van een kliniek waar we 
de arme mensen gezondheidszorg 
kunnen aanbieden. In een aantal 
dorpen in deze regio mogen we 
voorlichting geven over zwanger-
schap en de baby. Dat mag zelfs 
in de plaatselijke moskee omdat er 
daar meer ruimte is voor 
grotere groepen! 

Dromen gaan in vervulling
Studenten van de CAMA Bij-
belschool Indonesië beginnen 

deze maand met verschillende 
stages bij onze activiteiten. Zij zijn 
degenen van de CAMA-kerk die 
er op uit trekken om het Evangelie 
te brengen in dit deel van Indo-
nesië. En het bijzondere is: ook 
andere leden van de CAMA-ker-
ken raken geïnteresseerd in de 
missie naar de minst bereikten. 
Zo zien we onze droom langzaam 
in vervulling gaan. De kerk in In-
donesië die er zelf op uit gaat om 
het Evangelie te brengen aan hun 
landgenoten. We zijn dankbaar 
dat we juist op de plek waar ook 
CAMA zendeling Könemann actief 
was verder mogen bouwen. We 
voelen ons gezegend, maar we 
beseffen ook dat we uiterst tactvol 
en behoedzaam te werk 
moeten gaan.

Bidt u mee voor dit gebied?
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CAMA Zending gelooft dat we door ons werk mensen wereldwijd dichter bij God 
mogen brengen. Nog steeds zijn er naties, stammen en volken die Jezus niet kennen. 
Samen met uw hulp kunnen onze zendingswerkers het Evangelie brengen bij de minst 
bereikte volken en vertellen over Gods liefde. Dit kunt u ondersteunen. Niet alleen nu, 
maar ook na uw overlijden. Dit kan door CAMA Zending op te nemen in uw testament. 

HELP GELOOF EN KERK
IN DE TOEKOMST

Meer weten? Kijk op www.camazending.nl/nalatenschap of vraag de brochure aan, 
vol met nuttige informatie! Wilt u doorpraten over de mogelijkheden? Bel 0343-443392 

of stuur een mail naar info@camazending.nl.

Met één van de ontvangen nalaten-
schappen konden we bijdragen aan 

de zorg voor zendelingen door hen 
betere begeleiding aan te bieden. 
Zendelingen zijn onze helden, maar 

ze zijn van vlees en bloed en hebben 
goede zorg nodig.

Ook missionaire projecten zoals het 
naaiproject voor vrouwen in Mali 
kunnen vanuit nalatenschappen 
gefinancierd worden.

Met uw nalatenschap kunnen wij 
zendelingen uitsturen naar nieuwe 
bevolkingsgroepen waar Jezus 
weinig bekend is.


