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optie : lees in uw webbrowser  
 

Syalom 

lieve Gemeenteleden 

de eerste maand zit er al op. Zo snel kan dat gaan. En wat gebeurt er veel in 

slechts één maand. Ook zo hier bij ons - in dit kinderdorp - staat de tijd niet stil. 

Er is altijd wel wat te doen. Zo zijn er de vele dagdagelijkse dingen die met ‘was 

en plas’ te maken hebben , maar ook de vele verschillende vormen van geestelijke 

bediening , zoals onze kids hier ten huize Zacharia (zo noemt het huis waar wij wonen) 

onderwijzen in de dingen van Gods Woord. 

Het is een prioriteit voor ons om ieder van hun te helpen groeien in een 

rotsvast geloof in de Here Jezus. Wij bidden dat zij zich straks door Hem 

geroepen weten om als een 'ambassadeur van de Allerhoogste' de wereld in te 

gaan , om dat te doen waarvoor Hij hun hier heeft voorbereid. 

 

Tijdens het schrijven van deze eerste brief van 2022 kan ik moeilijk verbergen 

dat ik nu al erg uitkijk naar ons mogelijke België-bezoek straks in juni. Wij 

hebben jullie al bijna 4 jaren niet meer gezien , en dat is te lang. Dat is veel te 

lang , vooral voor onze familie , maar ook voor onze broeders en zusters die ons 

al jaren ondersteunen in ons zendingswerk hier. Wij bidden dat het dit jaar wèl 

door kan gaan , en wij jullie allen persoonlijk nog eens kunnen ontmoeten. 

Momenteel is Ronny Heyboer in België om de Vlaamse gemeentes te zegenen 

met Gods Woord alsook uiteraard met vele wonderlijke verhalen over het 

LWV kinderdorp hier in Borneo. Jammer natuurlijk dat de LWV-eetdag is afgelast 

door covid-reglementering , maar laat dat u niet tegenhouden om naar hem te 

gaan luisteren ergens op een locatie bij u in de buurt. 

Klik hier om te zien waar èn wanneer Ronny getuigt/predikt. 

 

Terwijl ik dit neerschrijf herinner ik mij heel goed dat ikzelf ook 10 jaren geleden 

in Houthalen-Oost naar zo'n 'zendings-presentatie' van hem ben gegaan om naar 

https://mailchi.mp/98db4e5e1ebf/nieuwsbrief-van-daniel-uci-14516370?e=c64c66fed5
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=c0d835b135&e=c64c66fed5


 

zijn verhaal te luisteren. Ik was toen nog maar een jaar of 2 wedergeboren , en 

wist weinig of niets van zending. Ik wist ook niet waar Borneo was , of wat een 

Dayak was. God bepaalde mij echter die avond zeer sterk - tijdens het luisteren 

naar Ronny zijn prediking - om Vlaanderen achter te laten en naar Borneo te 

vertrekken. Niet wetende uiteraard -toen in 2012- dat ik nooit meer uit Borneo 

zou weggeraken , zat ik 4 maanden later op het vliegtuig. Maar ik heb er nog 

nooit een dag spijt van gehad. 

'De rest van het verhaal zal ik bewaren voor later.' 

  

  

 

minuutjes : 

- Op school ‘draaien’ ze opnieuw hele lesdagen (van 8-15) , dus daar heeft Uci de 

handen weer vol mee. Zij heeft sinds begin van dit jaar een collega die haar nu 

helpt met wiskunde te onderwijzen in het hoger middelbaar. Hij noemt Anselmus 

, is kersvers afgestudeerd , woont al van kleins af aan in Living Waters , en hij 

geeft nu dus les hier. Eèn van de vele voorbeelden van hoe het hier bedoeld is. 

Namelijk investeren in de jonge levens van deze Dayak kids , hun onderwijzen in 

Gods Woord , hun hier in de ministry een toekomst bieden en daar samen de 

vruchten van plukken , om zodoende weer in nieuwe jongeren 'vertrouwen in 



 

Jezus' te cultiveren , tot zegen van alle naties èn tot eer en glorie van de Heer Die 

willen en werken in ons allen bewerkt. 

 

- Net zoals vele bouwprojecten werden gerealiseerd afgelopen jaar , zijn ook 

voor dit jaar alle zes werkdagen in een week weer overvloedig gevuld. Met als 

hoofdproject het vierde schoolgebouw met 12 klaslokalen , dat zonet van start is 

gegaan. Als ik voorzichtig mag inschatten … zou het wel eens klaar kunnen zijn 

vooraleer we opnieuw nieuwjaar vieren. 

Van de 4 kinderhuizen die we in 2021 gebouwd hebben zijn er reeds 2 in 

gebruik. Nog wat tijd nodig voor 'de afwerking' en dan gaan weldra de 2 andere 

ook in gebruik genomen worden. Ook het trainingscentrum is ondertussen klaar 

na grote renovatie-werken. Wij zijn de Heer dankbaar voor een goede afloop van 

al deze projekten en voor Zijn leiding en bescherming iedere dag opnieuw. God is 

groot ! (zie video-galerij) 

 

- Onze 25-jaren oude Toyota hebben we voor renovatie naar de plaatselijke 

carrosserier gebracht. Die is na 3 weken lassen , schuren en plamuren nu bijna 

klaar. (foto in onze volgende nieuwsbrief) Het was dringend nodig want de stukken 

ijzer vielen er soms vanzelf af. Het is een goede grote auto waar we al veel 

plezier aan hebben gehad en we willen hem zeker niet wegdoen , want hij rijdt 

nog heel vlot en licht , maar 'de body' had wat chirurgie nodig. Deze ingreep kost 

ons 1250€ , en wij danken de Heer dat wij al bijna de helft daarvan via een 

sponsor mochten ontvangen , die "toevallig" precies op de dag dat wij onze auto 

naar de carrossier brachten ... 500€ overschreef.   

"Want er is geen woord op mijn tong , of zie Here , Gij kent het volkomen." (Ps.139:4) 
 

 

Diakonia : de roeping om de armen en de onderdrukten te dienen  

  

Onze gemeenteleider -Toher- trekt er nog steeds wekelijks op uit om de armen 

en de behoeftigen en de zieken te ontmoeten in hun hutje. Iedere keer weer 

neemt hij wat mee; zoals rijst of olie , of wat geld zodat ze medicijnen kunnen 



 

gaan kopen. Hij hoeft helemaal niet ver te gaan om mensen in zulke 

omstandigheden tegen te komen. Bijna altijd krijgt hij toestemming om hun in 

Jezus' Naam te zegenen via zijn gebed voor hun. 

Indien u deze bediening graag persoonlijk wil steunen , kan dat uiteraard. 

Vermeld bij overschrijving dan specifiek "diakonia" a.u.b. 

 

Ik wil persoonlijk iedereen bedanken die wat gesponsord heeft voor diakonia , 

zowel gedurende het hele afgelopen jaar alsook reeds in deze eerste maand al. 

Wat een bevestiging van de Heer aan ons hier , dat deze specifieke 'outreach' 

naar Gods wil en hart is. Met jullie bijdrage kunnen we veel meer noodhulp 

bieden. 

Ik kan in onze 2-maandelijkse nieuwsbrief slechts één of twee diakonia-projekten 

in 't kort even belichten. Het ontbreekt mij aan de tijd om 'álle hulp geboden' in 

beeld en taal te rapporteren , maar ik vertrouw erop dat u zich met slechts een 

beetje informatie toch erg betrokken weet.  

Ook zie ik dat het diakonia-gebied steeds groter wordt en daarmee de nood ook 

steeds meer wordt. Daarom wil ik vragen om samen met ons te bidden om de 

voorzienigheid van de Heer voor allen die 'zwaar behoeftig' zijn. Of dat nu fysiek 

, psychisch of geestelijk is... moge onze genadige en barmhartige God Die 

lankmoedig en groot van goedertierenheid is altijd in alles blijven voorzien. 

Amen ! 
 

 

 

Foto-galerij :  

 



 

 

 

 

(L) Anselmus & Uci : LWV's wiskundigen ;-) 

(R) amputatie 1 vinger van 'mama Jejes' tgv. diabetes (diakonia)  

 



 

  

 

(L) Ethan werd 2e in zijn klas , we zijn heel fier op hem 

(R) Ribka kreeg een mooie pop van 'opa' Ronny met kerst  

 

  



 

De uitbouw van het overdekte polyvalente trainings-centrum is 

geslaagd  

 

 

 

Video-galerij :  

 

 

 

Dit filmpje heb ik engelstalig gemaakt omdat ik dit ook in onze engelstalige 

nieuwsbrief wil gebruiken. Dank voor uw begrip :-)  

 

 

Gebedspunten : 

Gemeenteleden , wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;  

 

- dank voor alle gerealiseerde bouwprojecten van 2021. De Heer gaat ons allen 

hier voorop en dat leidt uiteraard tot sterk resultaat. 

 

- dank voor een veelbelovend nieuw jaar. "Samen op weg gaan , dat is ons gebed , 

als een volk dat juist daarvoor door Hem apart is gezet. Vol van Zijn liefde en genade 

en kracht." 

 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=f48684dece&e=c64c66fed5


 

- bid voor Ronny Heyboer die een maand lang in België gemeentes bezoekt en 

verkwikt met Gods Woord , èn bijzondere getuigenissen deelt. Mogen velen de 

roeping van de Here God 'ontvangen' om op te staan en te gaan naar daar waar 

Hij hun tot Zijn heilige dienst gebruiken wil. 

 

- bid voor ons aller gezondheid. Ook LWV heeft momenteel veel meer zieken 

dan gewoonlijk.  

 

- bid voor een tsunami aan 'arbeiders' om Jezus' wereldwijde oogst binnen te 

halen. Deze potentiële arbeiders 'aanbidden en dienen' in de gemeentes overal ter 

wereld verspreid (ook in uw gemeente). Moedig hun aan om 'in geloof' uit te 

stappen , onderwijs hun over Gods roeping , zegen hun en zend hun uit (naar daar 

waar er nood is , naar daar waar de Heilige Geest hun stuurt). 

 

- bid voor de diakonia outreach , dat de Heer altijd de eer krijgt en Zijn zegen 

rust op deze bijzondere bediening.  
 

 

 

U kan onze bediening als zendingswerkers steunen via 

IBAN : BE15 235 0186258 30 

BIC : GEBABEBB 

Vermeld uw naam a.u.b. 

 Uw bijdrage maakt ons werk hier al jarenlang mogelijk 

 

Heeft u vragen over persoonlijke 'sponsoring' 

danielvanlaeken@gmail.com 

WhatsApp +6281348076914 

 

Of wil u graag wat inspiratie om op een andere manier uw bijdrage te doen aan 

de Heer Zijn kinderdorp , neem dan eens een kijkje op de website 

 

Vanaf 2022 zijn giften in België voor de belasting aftrekbaar (vanaf 40€ per jaar) 

'Joost mag het weten' waarom dat zoveel decennia lang heeft moeten duren 

 

 

mailto:danielvanlaeken@gmail.com
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=5f5d9be13d&e=c64c66fed5


 

gratis maar enkel voor Bijbel-nerds ;-)   Classroom  

 

 

 

Copyright © 2022 Living Waters Village Borneo, Alle rechten voorbehouden. 

U ontvangt onze 2-maandelijkse nieuwsbrief geheel vrijblijvend en met veel liefde en dankbaarheid 

voor uw betrokkenheid en steun 

 

Ons post-adres is: 

Living Waters Village Borneo 

Jl.Raya Kota Baru, Km.17, Dsn. Jaya Karya 

Ds. Manggala, Kec. Pinoh-Selatan 

Kab. Melawi , Prov. Kalimantan-Barat 79672  

Indonesia 

 

Add us to your address book 

 

 

Stuur onze nieuwsbrief naar een vriend(in) 

 

Wil u graag wijzigen hoe u voortaan onze email ontvangt? 

U kan uw profiel aanpassen of uzelf uitschrijven 
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