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ALVAST EEN GEZEGEND 'PASKAH'  ** 
  

  

  

Shalom Gemeenteleden ,  

Het schooljaar loopt al op z'n einde voor onze studenten van het 6e middelbaar. De eindexamens zijn al 

gestart , en 17 van onze jongeren zullen weldra afstuderen. Bid dat zij bij het verlaten van deze ministry 

als volgeling van de Here Jezus naar hun familie in het dorp zullen teruggaan , en daar tot zegen mogen 

zijn van velen. Er zijn er die op zoek gaan naar een job , er zijn er die gaan proberen verder te studeren. 
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En er zijn er die zelfs willen hier blijven.  

Ondertussen hebben 4 meisjes van deze groep laatstejaars al laten weten  dat ze als vrijwilliger in New 

Hope willen blijven en zo het leidersteam willen versterken.  (foto onderaan bij de gebedspunten) 

Net zoals vorig jaar gingen we met deze kandidaten 'op excursie' naar Living Waters Village , om 

deze jongeren een nieuw perspectief te bieden wat betreft 'vrijwilligerswerk' in een kinder-ministry zoals 

LWV of onze eigen NHM. 

Ondanks de Indonesische gewoonte om tijdens de rit van 5 uren met de auto allemaal erg wagenziek te 

worden (zelfs Ethan spuwde 3 keren - Indonesische roots!) , hadden we een zeer gezegende tijd. Een 

rondleiding in het verbazingwekkende dorp midden in de jungle sloeg hun met verstomming , een duik in 

de rivier bracht de nodige verfrissing en waste alle 'reis-vlekjes' weer zuiver. Ieder van ons heeft de 

handen uit de mouwen kunnen steken tijdens de alledaagse werkzaamheden daar (behalve ikzelf dan - ik 

mocht Ethan overal achterna die zich daar in dat grote kinderdorp als een net-vrijgelaten vogel 

gedroeg). 

Als afsluiter hebben we de zondagsdienst mogen openen met een toneelstukje dat we hadden 

voorbereid. We brachten voor 600 toeschouwers het bijzondere verhaal van David en Mefiboseth (2 

Samuël 9) en getuigden hierdoor van Gods genade aan ieder van ons persoonlijk. Net als Mefiboseth zijn 

wij allen als kreupel door onze zonde , meer nog ... 'als een dode hond' , zoals 'Mefi' het zelf noemt , 

maar God herstelt ons in ere en nodigt ons tòch aan Zijn tafel als eregast. 

Wie is een God als Hij ?  

 

 

 

 

België in 't vooruitzicht ! 

Het is ondertussen al 2 jaren geleden dat we nog eens frisse Vlaamse lucht hebben 

geademd , maar op 31 mei landen wij in Brussel. 

Onlangs las ik in de brief aan de Filippenzen , "God zal in al uw behoeften naar Zijn 

rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus." In de context van dit Bijbelgedeelte 

geloof ik dat deze waarheid zowel geestelijk alsook praktisch bedoeld is. "Ook 

daarom zij aan onze God en Vader de heerlijkheid in alle eeuwigheid !" 

 

Dat we al 2000€ mochten ontvangen aan sponsorgeld voor onze vliegtickets is een 

waar bewijs van uw liefde. Bid met ons mee dat we ook de resterende 700€ nog 

mogen ontvangen.  

 

 

 

 

Wij zoeken ook nog steeds een 'auto-in-

bruikleen' voor juni en juli. Hebt u een wagen 

ter beschikking voor ons OF kent u iemand 

die zijn wagen wil 'uitlenen' .... verblijd ons 

dan even met dat 'goede nieuws'.  

 



 

  

 

Net vandaag - op de dag dat onze nieuwsbrief verstuurd wordt - vierden wij de allereerste verjaardag van 

ons prinsesje Ribka. Zo bijzonder aangenaam om terug te blikken op haar afgelopen levensjaar. Wat is 

ze 'een zegen van een dochter' in ons leven. Zulk een blij kind (dat heeft ze vast van haar papa , hum²) en 

al een flinke speelpartner voor haar grote broer Ethan , die haar erg lief heeft. Bijzonder , dank U Heer 

voor onze 2 schatten!   

Gefeliciteerd Ribka xxx  
We vierden deze mooie dag tot eer en glorie van onze hemelse Vader , in het besef èn de overtuiging dat 

Hij ons in Zijn grote liefde zulke gezegende dagen toebedeelt. Omdat beeld (en klank) beter spreken dan 

mijn dode letters , vindt u hieronder een video èn enkele foto's om toch een beetje de atmosfeer van 

Ribka's heuglijke dag te kunnen opsnuiven.  
 

 

 

Ribka en al haar vriendjes van 'bukit Sion'   

https://world-outreach.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=7840068cf4&e=c64c66fed5


  



 

 

 

  



 

 

Samen op de foto met onze broer en zus in de Here, Chris & Gerianne, 

die als zendelingen in LWV dienen  

 

 

 

Ethan & Yundai  
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Hallo , ik ben Andre. Op de foto hiernaast sta ik in het midden , want ik 

heb onlangs een wedstrijdje "memoriseren" gewonnen in onze 

evangelisatie-klas. Ik ben 16 jaar en woon in een klein dorpje dat 

Neksawak noemt op ongeveer 5 uren 'motor-afstand' van New Hope 

Ministry. Mijn vader werkt in de palmolie-plantages , mijn moeder zorgt 

voor mijn zusje van 6 jaar. Na mijn lager onderwijs ben ik 2 jaren niet 

naar school kunnen gaan , omdat er geen middelbare school dichtbij huis 

is èn omdat er geen geld voor is. Maar gelukkig kregen mijn ouders een 

bijzondere aanbieding via de pastor van onze gemeente.   

 

 

Ik dank jullie , want 3 jaren geleden kon ik mijn middelbare school 

volledig gesponsord- starten in Sanggau , en ik kon verhuizen naar de 

New Hope Ministry. Ik woon hier graag want hier leer ik zelfstandigheid 

, leer ik over de Here Jezus , èn leer ik samenleven en samenwerken met 

vele anderen. Ik bid dat ik hier mag afstuderen en dat ik later de 

mogelijkheid krijg om een theologische opleiding te volgen want ik wil 

graag pastor (gemeenteleider) worden. In afwachting van deze hoop , wil 

ik mijn tijd hier benutten om goed te studeren en een goede tuinier te 

worden.  
 

 

 

 

wij hebben het beste verhaal ... 

Gods reddende kracht in Jezus , voor allen die geloven  

 

 

 

 

Lieve broeders en zusters in de Here , wij verblijden ons iedere zaterdagavond opnieuw in onze 

bediening in de straten van Sanggau. Zovelen worden steeds weer door de Heer voorbereid om het 

evangelie te horen èn te overdenken. 

Gaat u vooral verder met bidden voor ons evangelisatie-team. Bid ook steeds opnieuw dat de Heer van de 

oogst velen tot wasdom zal doen komen nav. het 'zopas gehoorde' bijzonder Goed Nieuws , tot eer en 

glorie van de Zaaier. 

Om u een beter beeld te schetsen omtrent Gods werk doorheen dit jonge team , even "de cijfers" van 

afgelopen januari ; 62 evangelisatie-gesprekken èn 10 Bijbels mogen cadeau geven ... 

Ere zij God in de hoge ! 

 

 



 

  

 

dak-renovatie van ons winkeltje                                                                   opsmuk van onze 'slapende politie-agent'  
 

 

 

Beste Michel & Sandra ,  

Als christelijke kinder-ministry zijn wij volledig afhankelijk van onze sponsors , en willen u 

daarom vriendelijk uitnodigen om onze rubriek 'sponsoring' even te bekijken   

Lees meer 

  

 

 

 

 

Wij danken voor uw gebeds-steun:  

 bid/zoek met ons mee voor meer kindsponsors voor New Hope Ministry ; er zijn nog altijd 5 

kinderen die geen persoonlijke sponsor hebben ! U bent een geweldige zegening van de Heer 

naar Zijn volk wereldwijd. 

 bid voor de 17 jongeren die momenteel al aan hun eindexamens begonnen zijn. 

 bid voor onze evangelisatieklas die wekelijks "de straat op gaat": bid voor alle jongeren die het 

evangelie delen , alsook voor allen die het gaan horen + bid dat wij vele Bijbels mogen 

weggeven aan 'nieuwe-bekeerlingen'. 

 bid voor alle voorbereidingen en voor Uci's visum voor ons België-bezoek over 2 maanden. 

 bid voor ons boekenwinkeltje dat al weken niet meer 'interessant genoeg' is. 

 dank voor Gods trouw en Zijn voorzienigheid , zowel wat betreft voor deze ministry alsook voor 

ons persoonlijk als jong zendings-gezin. 

 dank voor het verschil dat New Hope maakt in de levens van deze vele 'kansarme' jongeren. 
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boven : de jongeren helpen in beurtrol mee in de keuken , excursie-team Living Waters Village 

midden : Ethan in z'n nopjes tijdens ons bezoek aan LWV 

onder : Dira vooraan in de klas , (5.30-6.00) dagelijkse ochtendgebedsdienst   

 

 

 

Wie vriendelijk van oog is , die wordt gezegend , omdat hij de 

behoeftige van zijn brood geeft. (Spr.22:9) 

 

 



 

 

** Video-boodschap Pasen van 5 jaren geleden 

(volgend jaar hopelijk een recentere 'gezins-versie')  

 

 

U kan onze bediening steunen via 

IBAN : BE15 235 0186258 30 

BIC : GEBABEBB 

Vermeld uw naam a.u.b. 

 

 

ons WO-profiel  
 

 

 

 

New Hope website  
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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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