
VI. Sharing GOD's word in New Year's worship and sharing love through package 

“Sembako” for 70 families in the village of Bayam, North Jakarta 

VI. GOD's woord delen in nieuwjaarsgebed en liefde delen via pakket "Sembako" 

voor 70 gezinnen in het dorp Bayam, Noord-Jakarta 

 

After the humanitarian mission World Harvest Europe in 

Lumajang, East Java, in the early New Year 2023, World Harvest 

Europe returned on its mission to North Jakarta, in a small village 

called Bayam Village . The exact location is next to the Jakarta 

international Stadium, the PERSIJA football club's sports building. 

And on January 13, 2023, the world harvest Europe visited the area 

where every Friday there was a mother worship held by the church 

led by Pastor Thomas Selan. Worship began with praises brought 

by Mrs. Henny, a team from World Harvest Europe. Mrs Linda had 

previously shared the word of GOD through her living testimony to 

the mothers present in the late 70 people, Mrs Linda introduced 

her family, her husband Gerrit and her child Dewi. The theme world 

harvest Europe adopted for this activity was sharing love and hope. 

Mrs Linda told how she first came to know the Lord as he was from 

a family across from faith with hers today. Ever since he got to 

know GOD, he has been transformed by GOD into a giving, caring person, having a merciful heart for a 

poor people. He invited mothers present at that time to have a caring heart for people starting with the 

inner family, and neighbors. Then the Lord knows it will bless us when we have a merciful heart toward a 

neighbor in need. 

 

Na de humanitaire missie van World Harvest Europe in Lumajang, Oost-Java, in het begin van het 

nieuwe jaar 2023, keerde World Harvest Europe terug op haar missie naar Noord-Jakarta, in een klein 

dorpje genaamd Bayam Village. De exacte locatie is naast het Jakarta International Stadium, het 

sportgebouw van voetbalclub PERSIJA. En op 13 januari 2023 bezocht World Harvest Europa het gebied 

waar elke vrijdag een gebed plaatsvindt met de kerk onder leiding van pastoor Thomas Selan. De 

aanbidding begon met lofprijzingen van mevrouw Henny, een lid van het team van World Harvest Europe. 

Mevrouw Linda had eerder het woord van GOD gedeeld door haar levende getuigenis aan de moeders 

die aanwezig waren en mevrouw Linda stelde haar familie, haar man Gerrit en haar kind Dewi voor. Het 

thema voor deze activiteit was het delen van liefde en hoop. Mevrouw Linda vertelde hoe ze de Heer voor 

het eerst leerde kennen, aangezien hij uit een familie kwam die anders tegenover het geloof stond. Sinds 

hij GOD leerde kennen, is hij door GOD getransformeerd in een gevende, zorgzame persoon, met een 

barmhartig hart voor een arm volk. Hij nodigde toen aanwezige moeders uit om een zorgzaam hart te 

hebben voor mensen, te beginnen met de naaste familie en buren. Dan weet de Heer dat het ons tot 

zegen zal zijn als we een barmhartig hart hebben voor een medemens in nood. 



At the end of the GOD's words being delivered, Mrs 

Linda prayed mothers and some fathers were 

present that the Lord would shower blessings upon 

their families. And as a conclusion to Pastor 

Thomas's testimony that a few days before this 

service he was called by his brother from Ambon, 

that his mother was very ill. Reverend Thomas was 

confused because he was busy preparing the parcel 

of the late Mrs Linda to distribute today. He prayed 

to GOD for his mother, while preparing this 

package. He believed that GOD's power was infinite, 

not limited by distance and time. And sure enough, 

when she was taken to the hospital, the doctor said there was no pain, and her mother made a complete 

recovery. Pastor Thomas gives thanks to GOD, when he puts the Lord's interests or works first, not even 

the Lord remains oblivious to the needs of his people. 

Aan het einde van het spreken van de GOD's woorden, bad mevrouw Linda dat de Heer zegeningen over 

de families zou uitstorten van de moeders en enkele vaders aanwezig. En als afsluiting van de getuigenis 

van dominee Thomas dat hij enkele dagen voor deze dienst werd gebeld door zijn broer uit Ambon, dat 

zijn moeder erg ziek was. Dominee Thomas was in de war omdat hij bezig was het pakket van wijlen 

mevrouw Linda klaar te maken om vandaag uit te delen. Hij bad tot GOD voor zijn moeder, terwijl hij dit 

pakket aan het klaarmaken was. Hij geloofde dat GOD's macht oneindig was, niet beperkt door afstand 

en tijd. En inderdaad, toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht, zei de dokter dat ze geen pijn had en 

dat haar moeder volledig herstelde. Pastor Thomas dankt GOD, wanneer hij de belangen of werken van 

de Heer op de eerste plaats stelt, blijft zelfs de Heer zich niet bewust van de noden van zijn volk. 

 

When the church was over, all the 

mothers and fathers present were given 

package “Sembako” offering World Harvest 

Europe. All in attendance thanked him for the 

steady attention of the world harvest Europe. 

Before covid was rampant all over the world, 

the world harvest Europe once made a regular 

feeding program three times a week for 50 

children in the area who were taking tutoring. 

After learning to follow the guidance of study, 

children were fed with sponsors from the 

World Harvest Europe. The location of the time 

is where JIS   was built. After jis was built, they 

moved to the location next to the JIS building. But for the time being the feeding program had not yet 

resumed. May the children and families in this area of the village be blessed more and more, they will be 

able to live more worthily in the future. 

 



Na afloop van de kerkdienst kregen alle aanwezige moeders en vaders het pakket “Sembako” 

cadeau van World Harvest Europe. Alle aanwezigen bedankten daarvoor. Voordat covid over de hele 

wereld heerste, maakte World Harvest Europe ooit drie keer per week een regulier voedingsprogramma 

voor 50 kinderen in de omgeving die bijles kregen. Na het volgen van de studiebegeleiding werden 

kinderen gevoed dankzij de sponsors van World Harvest Europe. De locatie van die tijd is waar JIS werd 

gebouwd. Nadat jis was gebouwd, verhuisden ze naar de locatie naast het JIS-gebouw. Maar voorlopig 

was het voedselprogramma nog niet hervat. Mogen de kinderen en gezinnen in dit deel van het dorp meer 

en meer gezegend worden, ze zullen in de toekomst waardiger kunnen leven. 

 

VII. Meet and Greet Sponsor Children World Harvest Europe 

A similarly important activity during this year's world harvest Europe visit was that of all their 29 

sponsor children. The meeting will be held on January 14 at the Jakarta theme park, Jaya Ancol's dream 

park. The purpose of this meeting was to include silahturahmi and the closeness between the sponsor 

children and their parents representatives represented by Gerrit and Linda. Children are excited about 

the program as well as for recreation and opportunities to meet those who have helped them to attend 

school. 

The show starts at 10 a.m., we 

take a location on the coast of east 

carnival ancol. The children who came 

were given a uniform shirt, so those of 

us who attended wore the same shirt. 

Deasy from World Harvest Indonesia 

conducted the meeting, starting with 

games so that the children who came 

could get to know and develop intimacy. 

World harvest Europe's sponsor 

children came from any communities in 

Jakarta Bogor Tangerang. Although 

some are unfamiliar with them, this 

activity has drawn the children closer 

together. The children of the World 

Harvest Europe had some of them sitting in high school. Like lily mei, sponsor a child of Mr. David hiemstra, 

and also Augustine sponsor a child of Gerrit Boelhouwer. They had already sponsored world harvest 

Europe for more than 10 years, and now they were close to graduating high school. 

 

VII. Meet and Greet Sponsor Kinderen Wereldoogst Europa 

Een even belangrijke activiteit tijdens het bezoek van World Harvest dit jaar was die van al hun 29 

sponsorkinderen. De bijeenkomst vindt plaats op 14 januari in het themapark Jakarta, het droompark van 

Jaya Ancol. Het doel van deze bijeenkomst was om de verbondenheid tussen de sponsorkinderen en hun 

vertegenwoordigers van de ouders, vertegenwoordigd door Gerrit en Linda, te benadrukken. Kinderen 

zijn enthousiast over het programma, maar ook over recreatie en mogelijkheden om mensen te 

ontmoeten die hen hebben geholpen om naar school te gaan. 



De show begint om 10.00 uur. De kinderen die kwamen kregen een uniformhemd, dus degenen 

onder ons die aanwezig waren, droegen hetzelfde overhemd. Deasy van World Harvest Indonesia leidde 

de bijeenkomst, te beginnen met spelletjes zodat de kinderen die kwamen kennis konden maken en los 

konden komen. De sponsorkinderen komen uit alle gemeenschappen in Jakarta, Bogor Tangerang. 

Hoewel sommigen elkaar niet kenden, heeft deze activiteit de kinderen dichter bij elkaar gebracht. 

Sommige  kinderen van World Harvest Europe zitten op de middelbare school. Zo sponsort Lily Mei een 

kind van de heer David Hiemstra, en ook Augustinus sponsort een kind van Gerrit Boelhouwer. Ze hadden 

al meer dan 10 jaar mee gedaan en nu waren de kinderen bijna klaar met het afronden van de middelbare 

school. 

 

After the game show ended, Mrs Linda told me the story of her childhood in which she had a 

family that was unable to afford, but had a big dream of working abroad. Through his adopted parents, 

,Linda's mother's dream came true. From the time of the girl, Mrs Linda had been working in Holland to 

the present time settled down and had children and grandchildren there. Linda's mother told the children 

to study hard, to dream high in order to improve her studies, not to waste current opportunities at school 

and foster parents helping them. Soon it was time for lunch. World harvest Europe already prepared 

children's lunch with Fried chicken from MC Donald. When they finish lunch, children are invited to take 

a boat ride together to transport Ancol beach. There 

was joy on the children's faces enjoying the blowing 

coastal breeze. Soon the 20-minute Ancol beach 

tour was over. We're all back to our original sat 

location. At the end of the program, Mrs Linda 

distributed souvenirs for all the children of writing 

tools and colored pencils. And Mr Hendrijanto 

concluded the program with a prayer of prayer, and 

we rushed back to the cawang community to visit 

some of the micro finance programs there. While 

children along with partners still live on the beach 

while engaging in recreation. 

 



Nadat de spelshow was afgelopen, vertelde mevrouw Linda me het verhaal van haar jeugd waarin 

ze een gezin had dat het zich niet kon veroorloven, maar een grote droom had om in het buitenland te 

werken. Via de adoptieouders werkte mevrouw Linda in Holland tot de huidige tijd dat ze zich daar 

vestigde en kinderen en kleinkinderen kreeg. Linda's moeder zei tegen de kinderen dat ze hard moesten 

studeren, hoog moesten dromen om haar studie te verbeteren, de huidige kansen op school en de hulp 

van pleegouders niet mogen verspillen. Al snel was het tijd voor de lunch. World Harvest Europe bereidde 

al een kinderlunch met Fried chicken van MC Donald. Als ze klaar zijn met lunchen, worden de kinderen 

uitgenodigd om samen een boottocht te maken om het strand van Ancol te zien. Er was vreugde op de 

gezichten van de kinderen die genoten van de waaiende kustbries. Al snel was de Ancol-strandtour van 

20 minuten voorbij. Aan het einde van het programma deelde mevrouw Linda souvenirs uit voor alle 

kinderen met schrijfgerei en kleurpotloden. En meneer Hendrijanto sloot het programma af met een 

gebed en we haastten ons terug naar de cawang-gemeenschap om enkele van de 

microfinancieringsprogramma's daar te bezoeken. Terwijl kinderen samen met partners nog steeds op 

het strand bleven om te relaxen. 

 

VIII. Visitation consumen of micro finance program at Cawang community, East 

Jakarta 

VIII. Visitatieconsument van microfinancieringsprogramma in de Cawang-

gemeenschap, Oost-Jakarta 

 After meet and greet sponsor children at Ancol, we go to 

Cawang community to visit consumen of Micro Finance 

Program. Cawang community is in Tanjung Lengkong,  The 

location is the ciliwung river's edge. And when the rain pours 

on Jakarta, the residents of the Tanjung Lengkong are 

preparing to evacuate in case the water times ciliwung 

overflows. And micro finance programs conducted by world 

harvest Europe started in 2020. This program is a venture loan 

from the parents of foster children that was affected by covid 

19, where at the time many parents lost their jobs, and had to 

think hard about how to make a living. Small business is one of 

the roads they go on, and they get hit with the venture capital. 

For that the world harvest Europe was present to help them 

so as to embark on a small business. 

Of the customers or parents of sponsor children we visited, 

many sold a small food or drink in front of their home. There's 

also a roadside coffee shop in front of budi's hospital, where 

Mr Dede, 47 years old, has been told. He wanted to develop a coffee business and make it in front of his 

house so that his wife mother goddess could help him sell his house while taking care of his five children, 

still hit the mother. And right now he focused on a well-run coffee shop on the roadside in front of the 

hospital.  



In other stories from Mrs Dian, the widow's mother had three children. Two years ago, he asked for a loan 

from the company to shop in front of his house, but after taking a walk, he decided to use it to pay for her 

son's medical bills. Mrs Dian had no choice, she had to care for and pay for her child's care. He hoped that  

Na een ontmoeting en begroeting van 

sponsorkinderen bij Ancol, gaan we naar de Cawang-gemeenschap om consumenten van het Micro 

Finance-programma te bezoeken. De Cawang-gemeenschap bevindt zich in Tanjung Lengkong, de locatie 

is de rand van de ciliwung-rivier. En als de regen over Jakarta stroomt, bereiden de bewoners van de 

Tanjung Lengkong zich voor om te evacueren voor het geval het water keer ciliwung overstroomt. En 

microfinancieringsprogramma's uitgevoerd door World Harvest Europe zijn in 2020 van start gegaan. Dit 

programma is een durflening van de ouders van pleegkinderen die getroffen zijn door covid 19, waar 

destijds veel ouders hun baan verloren en goed moesten nadenken over hoe ze geld verdienen. Kleine 

bedrijven zijn een van de wegen die ze bewandelen, en ze worden geraakt door het durfkapitaal. Voor die 

wereldoogst was Europa aanwezig om hen te helpen een klein bedrijfje op te starten. 

Van de klanten of ouders van sponsorkinderen die we bezochten, verkochten velen een klein hapje of 

drankje voor hun huis. Er is ook een koffiebar langs de weg voor het ziekenhuis van Budi, waar de heer 

Dede, 47 jaar oud, is ingelicht. Hij wilde een koffiebedrijf ontwikkelen en het voor zijn huis maken, zodat 

zijn vrouw, moedergodin, hem kon helpen zijn huis te verkopen terwijl hij voor zijn vijf kinderen zorgde, 

nog steeds de moeder sloeg. En op dit moment concentreerde hij zich op een goedlopende coffeeshop 

aan de kant van de weg voor het ziekenhuis. 

In andere verhalen van mevrouw Dian had de moeder van de weduwe drie kinderen. Twee jaar geleden 

vroeg hij om een lening van het bedrijf om voor zijn huis te winkelen, maar nadat hij een wandeling had 

gemaakt, besloot hij die te gebruiken om de medische rekeningen van haar zoon te betalen. Mevrouw 

Dian had geen keus, ze moest voor haar kind zorgen en betalen. Hij hoopte dat er op een dag meet kapitaal 

was om de zaak weer te openen. . 

        Pic: Mr Dede & Mrs Dewi      Pic: Mrs Dian 

 

 



CONCLUTION 

The world harvest Europe continues to move to help those in need. Despite the global economic 

conditions since the covid 19 disaster, the world harvest Europe program never stopped. All of this was 

because of a helping hand from donors who were so faithful in supporting the world harvest Europe in 

both Holland and other European countries. Thank you for your trust in supporting us to serve those in 

need. Come together we care and reach out for those in need. 

  

 With our warmest regards, 

  

  

 Ade Linda Hasanah 

 CEO of world harvest Europe 

 

Foto: meneer Dede & mevrouw Dewi Foto: mevrouw Dian 

 

 

 

CONCLUSIE 

World Harves Europa blijft in beweging om mensen in nood te helpen. Ondanks de wereldwijde 

economische omstandigheden sinds de covid 19-ramp, is het World Harvest Europe-programma nooit 

gestopt. Dit alles was te danken aan een helpende hand van donateurs die zo trouw waren in het 

ondersteunen van de stichting in zowel Nederland als andere Europese landen. Bedankt voor uw 

vertrouwen om ons te steunen om mensen in nood te dienen. Kom samen, we zorgen en reiken uit naar 

mensen in nood. 

  

  Met onze hartelijke groeten, 

  

  

  Ad Linda Hasanah 

  CEO van World Harvest Europa 


