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Tijdens de Assembly in Pennsylvania 
in 2015 werd hij gevraagd om zijn 
lied te delen tijdens een 
gebedsdienst op de MCC Akron 
campus. “Het was geweldig,” zei hij. 
“Ik was zo dankbaar.”

Saptojoadi is pastor in een van de 
drie Indonesische Doopsgezinde lid 
kerken van MWC: Gereja Injili Tanah 
Jawa (GITJ). Hij heeft 10 van zijn 30 
originele liederen uitgebracht in een 
liedboek Kidung Rohani  met 
Westerse en Indonesische 
handgeschreven muzieknotatie.

Zoals zijn lied dat gezongen wordt 
in vele talen over de hele wereld, 
zo, zegt hij, moeten mensen 
Jezus volgen, samen over 
grenzen heen. “In Indonesië 
hebben we vele culturen, vele 
talen, maar veel tolerantie. “

Een lied dat 
grenzen 
overschrijdt 

Naast het verwelkomen van degene 
die hem thuis bezoeken in 
Banyutowo, Java, Indonesië, heeft 
hij deze broeders en zusters in de 
doopsgezinde familie ontmoet 
tijdens zijn vele reizen: door een 
International Visitors Exchange 
Program (IVEP) termijn in 
1973-1974 dat hem naar een 
bejaarde bracht in Oklahoma, een 
boerderij in Florida en een kamp in 
Pennsylvania; naar de Assembly in 
2009 in Paraguay; en de Assembly 
in 2015 in Amerika.

IIn 2009 diende hij het 
‘international music team’ naast 
deelnemers uit Latijns Amerika, 
Noord Amerika, Europa en Afrika. 
Na een lange reis – Jakarta naar 
Frankfurt, naar Buenos Aires, naar 
Asunción – werd hij verwelkomd 
door een gastgezin dat geen 
Engels sprak. Toch creëerden zij 
samen herinneringen toen zij 
deelnamen als leden van het 
hetzelfde lichaam van Christus.
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“O prins van Vrede, O Heilige God 
en Koning…” Die woorden, voor het 
eerst geschreven in Indonesië door 
Saptojoadi, hebben geklonken in 
Doopsgezinde vieringen over de 
hele wereld sinds 1978.

“Ik stelde me een grote bijeenkomst 
voor met veel mensen vanuit de 
hele wereld, uit het oosten, uit het 
westen,”zegt Saptojoadi.

Zijn Amerikaanse leraar Lawrence 
Yoder nodigde de jonge 
Indonesische muzikant uit om een 
lied te componeren in het Javaans, 
dat meegenomen kon worden in het 
liedboek van de MWC in 1978.

 “Het is heel belangrijk om te weten 
dat wij niet alleen zijn,” zegt 
Saptojoadi. “Wij hebben vele 
broeders en zusters  over de hele 
wereld. Wij zijn één in Christus.”



Avond vieringen
Na het avondeten komen we weer 
samen voor een inspirerend en 
creatieve viering waar wij zingen, 
luisteren, gaven delen, sprekers 
beluisteren, bidden en elkaar 
bemoedigen. 

Dagprogramma voor kinderen
Kinderen komen naar het zingen met 
hun ouders. Daarna gaan zij naar 
eigen hun programma’s voor ver-
schillende leeftijden. Het  programma
omvat verhalen rond de Bijbelse 
boodschap, spelletjes, knutselen, 
zingen en massa’s lol. Het  pro-
gramma is inclusief lunch en eindigt 
voor het avondeten.

Tieners en jongeren programma 

De jeugd krijgt een eigen focus 
tijdens de hele Assembly. Dit houdt 
in dat er kleine groepen zijn voor 
jongeren, Young Anabaptist 
sprekers, inspirerende muziek, 
sociale projecten, workshops met 
jeugd thema’s, sport activiteiten en 
tijd om rond te hangen in de Global 
Church Village. Aan het einde van 
elke volle dag is er een bonus 
jongeren programma op de late 
avond.
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Assembly 
Scattered 
Voor en na 
Assembly Gathered 
verschillende 
plaatsen in 
Indonesie

Global Youth 
Summit (GYS) 
Salatiga, Central 
Java, Indonesia 
Thema: 
Leven in de Geest: 
Leren. Dienen. 
Vieren.

Assembly 
Gathered
Holy Stadium, 
Semarang,  
Central Java, 
Indonesia
Thema:  
Samen Jezus 
volgen over 
grenzen.

2–5 
July 

2021

6–11  
July 

2021

ASSEMBLY 

01/2020

Assembly Gathered 
Program

Muziek
We zingen verschillende stijlen van 
muziek, uit Indonesië en de hele 
wereld onder leiding van een inter-
nationaal team. Wij zullen speciaal 
muziek horen

Ochtend 
Programma
We komen iedere
ochtend samen om 
te zingen, naar sprekers te 
luisteren en om elkaar te leren 
kennen in kleine groepen.

Middag activiteiten
‘s Middags kan men naar 
workshops, deelnemen aan sociale 
projecten, de omgeving verkennen, 
sporten, genieten van muziek en 
presentaties in de Global Church 
Village of deelnemen aan de 
Anabaptist World Cup voetbal.

Holy Stadium - JKI

Batik maken. Foto: Liesa Unger

Altijd Goede koffie.  
Foto: Liesa Unger

Unlimited Fire Youth Conference, 
JKI.  Foto: Lydia C. Adi

Come to Semarang. Foto: Liesa Unger

Pening Swamp. Foto: Ivan R. Taya 
(GKMI Bukit Hermon)

Sam Poo Kong Temple.  
Foto: Yosephine Sulistyorini

Registratie
Registratie opent in 
december 2020 

Registratie voor volwassenen: 
$550, $150, $75 of $35 US or  
Rp 500.000,00 
Afhankelijk van nationaliteit. 
Registratie is inclusief lunch en 
avondeten, shuttles van en naar 
Semarang vliegveld en van en naar 
hotels in Semarang en de 
Assembly locatie. 

Er zullen speciale tarieven zijn 
voor kinderen, jongeren, 
gezinnen, vrijwilligers en GYS 
deelnemers.
Op de website zijn meer 
details te vinden.

Overnachting, incl. ontbijt 
Hotel kamers:
Van $30 tot $50 US per kamer per 
nacht in een 3 tot 4 sterren hotel 
Dormitory-style overnachting in een 
plaatselijke school: $10 US per 
persoon per nacht.

Voor meer informatiie 
Indonesia2021@mwc-cmm.org 
www.mwc-cmm.org
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van verschillende delen 
van de wereld
     in plenaire sessies
     en in de Global 
     Church Village. We 
         zullen nieuwe
          liederen leren
           om thuis te 
           delen met onze
            gemeenten.
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