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Zondag 5 februari is de eerste collecte van het 

nieuwe PGA collectedoel werelddiaconaat: Bantar 

Gebang. 

Bantar Gebang is de plek van één van de grootste 

vuilnisbelten ter wereld. Te midden van deze 

vuilnisbelt leven, wonen en werken mensen. Hier 

spelen en leven dus ook kinderen.   

 

Met het project “LIFE” wordt te midden van deze 

immense afvalberg, zoveel mogelijk aandacht en 

zorg verleend aan de kinderen. Pastor Yusup is 

initiatiefnemer van dit project, dat toebehoort aan 

de stichting; Yayasan Internasional Lahaya Fajor 

Indonesia. We stellen hem even aan u voor: 

 

Ik ben Yusup Agustinus Lifire. Ik ben de 

oprichter en directeur van LIFE Program in Bantar 

Gebang. Ik ben ervan overtuigd dat dit project een 

specifieke oproep van God is voor mij om deze 

kinderen te helpen, om de cirkel van armoede te 

mogen helpen doorbreken en om de liefde van 

Jezus voor deze kinderen (en hun ouders) te mogen 

delen. 

Onlangs vond er een digitale ontmoeting plaats 

tussen onze werkgroep, Pastor Yusup en Rein 

Meijer (contactpersoon voor de werkgroep 

werelddiaconaat gedurende dit tweejarig project). 

Pastor Yusup vertelde ons zeer dankbaar te zijn 

met de toezegging van de Protestantse Gemeente 

Amersfoort om zijn project twee jaar lang 

financieel te sponsoren. Hij vertelde dat met de 

opbrengsten vanuit onze kerken, een goede 

bijdrage wordt gegeven aan de maaltijden van de 

kinderen en het continueren van onderwijs. 

Gezonde voeding is essentieel om kinderen 

gezond te houden te midden van een sterk 

vervuilde omgeving. En onderwijs biedt kansen 

voor de toekomst van kinderen en voorkomt dat 

kinderen moeten werken op de afvalbelt. 

  

 
 

De collecte voor dit PGA project werelddiaconaat 

willen we als werkgroep van harte aanbevelen, in 

gebed en met een financiële bijdrage. 
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