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optie : lees in uw webbrowser  
 

Dierbare Gemeenteleden 

April ! Het is alweer tijd voor een 'nieuwe brief'. Wat kan ik jullie schrijven dat nog 

boeiend genoeg is ? Boeiender dan alle bulk aan informatie die dagelijks aan ons 

wordt gepresenteerd. Heeft u nog tijd over om te lezen over Gods werk onder de 

Dayaks hier in deze kinder-ministry èn in West-Kalimantan ? Of bent u reeds erg 

verzadigd met andere interessante dingen , net zoals ik (soms) ? 

Ja , ook ik betrap mij er soms op dat ik dát doe wat ik niet wil doen , namelijk "te 

diep" geïnteresseerd geraken in het hele reilen en zeilen van deze wereld. Paulus 

waarschuwt ons allen in 'Romeinen 12:2' 

"Wordt NIET gelijkvormig aan deze wereld ! 

MAAR wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken , 

opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is , 

het goede , welgevallige en volkomene." 

Ik bid dan ook voor u en mijzelf dat wij niet hetzelfde doen als 'hun die in de 

wereld zijn'. Hun lezen niet in Gods Levend Woord , hun scrollen dagelijks 

urenlang op een scherm (op zoek naar 'interessante dingen') , hun onderhouden 

niet een persoonlijke relatie met 'Hem Die Almachtig God is'.  

Hun staan ver van het leven van God , omdat zij niets van Hem willen weten en 

Hem niet willen begrijpen. Hun worden voortgedreven door hun slechte gedachten 

en wilde begeerten. 

Maar wij , geheel anders , wij hebben Christus leren kennen en zijn in Hem 

onderwezen. Onze oude mens met zijn misleidende begeerten , die ten verderve 

gaat , hebben wij afgelegd. (Efez.4) 

"Houd NIET van de wereld en van de dingen die van de wereld zijn. Als je van 

de wereld houdt, houd je niet werkelijk van de Vader. 

Want alles wat de ongelovige mensen doen èn willen èn verlangen èn 

belangrijk vinden, is NIET van de Vader, maar van de wereld. 

En de wereld met alles wat ze belangrijk vindt, zal verdwijnen. 

Maar als je doet wat God wil, zul je eeuwig leven." 

(1 Joh.2:15-17) 

https://mailchi.mp/eaa071829af9/nieuwsbrief-van-daniel-uci-14805638?e=c64c66fed5


 

Moge de Here Jezus 'u en mij' leiden in deze dagelijkse tweestrijd , opdat wij , tot 

eer en glorie van de Waarachtige God , de wereld en haar verleidingen 

overwinnen , door ons geloof in Hem , in Wie wij leven en ons bewegen. 

 

  

  

 

 

 

- B-2022 ... Hoera , wij zullen van ongeveer 20 juni tot ongeveer 26 

juli in België zijn.  

Na 4 jaren hopen we nog eens voet aan Vlaamse wal te zetten. 

Veel te lang geleden eerlijk gezegd. We zijn dan ook dankbaar dat 

we nu mogen beginnen uitzien en aftellen naar deze reis. De 



 

rompslomp van paspoorten en visa is verwerkt , enkel nog covid-

testing net voor vertrek , en dan zijn we echt 'onderweg'. 

We willen alvast onze agenda aanbieden aan de verschillende 

christen-gemeentes die ons willen uitnodigen , zodat wij kunnen 

komen vertellen over het reddingswerk dat de Heer hier in 'dit 

veld' openbaart.  

 

 

 

minuutjes : 

- Opnieuw zeer verblijdend nieuws , want Samuel & Yulmika die vorig jaar 

trouwden kregen hun eerste kindje , een flinke dochter van meer dan 4.1kg , zij 

noemt Keiza. Ook Yosef & Elizabeth kregen onlangs hun eerste baby , zij 

noemt Shine.  

 

- Sinds enkele weken mentor ik opnieuw een evangelisatie-'klasje'. Iedere 

dinsdagavond kom ik samen met een groep van 25 jongeren om hun te helpen 

"leren evangeliseren".   

Ik heb sinds onze verhuis naar Living Waters Village (3 jaren geleden) vaak mijn 

verlangen naar zulk een verantwoordelijkheid geuit aan de Heer. In New Hope heb 

ik dit 5 jaren met veel enthousiasme èn met veel van Zijn overvloedige zegen 

mogen doen , en dat heb ik hier altijd graag willen verderzetten. Ik ben de Heer 

dus dankbaar dat dat nu ook kan.  

Bid dat het levensveranderend moge doorwerken in onze eigen harten , alsook dat 

het zal leiden tot bekering in de harten van hun die het evangelie van ons gaan 

'horen'.  

 

- Opnieuw zijn er 2 kinderhuizen volledig klaar. Het David-huis en het Jonathan-

huis. Wij danken de Heer Die in alles voorziet om in relatief korte tijd zulke 

duurzame woningen te realiseren , in functie van de enorme groei van deze kinder-

ministry. Ook hier zullen weldra 2 grote 'gezinnen' intrekken.   

 

 

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. 

 

  

 

Op deze foto één van de vele diakonia behoeftigen van de afgelopen weken , 

meneer Simon Banta , die nu al enkele maanden niet meer kan gaan werken in 

de zagerij. Samen met Toher ben ik deze man bij zijn thuis gaan bezoeken. Zijn 

dochter , die zelf een dochtertje heeft van 1 jaar , woont momenteel bij hem , om 

voor hem te zorgen. Simon heeft veel pijn vertelde hij , en heeft een opgezwollen 

buik van het vocht dat zijn leverkanker produceert. Dat vocht moet operatief 

worden afgenomen , maar daar hebben ze financieel niet de middelen voor want 

dat kan enkel in de hoofdstad èn dat kost heel wat.  

Wij zijn iedereen dankbaar die deze maand weer wat heeft gesponsord , 

zodat wij hem -en verschillende anderen- een beetje konden helpen. 

 

 

Foto-galerij :  

 



  

 

Ribka vierde in maart haar 5e verjaardag 

 

  

 

onze jaarlijkse 'jungle-daguitstap' aan de rivier 

 



  

 

onze station-wagon uit 1996 ná zijn 'plastische chirurgie'  

(kan nu weer 10 jaren langer mee) 

 

 

 

Gebedspunten : 

Gemeenteleden , wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;  

 

- dank voor alle 25 jongeren (13-24 jaar) die de Heer heeft voorbereid om Zijn 

evangelie te gaan vertellen aan ieder die het horen wil. 

Bid dat zij binnenkort goed opgeleid zijn en moedig zijn om het meest kostbare 

geschenk ooit tot aan de deur van de harten van de mensen te brengen. Bid dat 

velen -als gevolg daarvan- tot geloof mogen komen. 

 

- dank voor de mogelijkheid die wij dit jaar krijgen om op bezoek naar België te 

kunnen komen , en jullie allemaal nog eens persoonlijk te kunnen ontmoeten. Wij 

hebben lang moeten wachten , maar dat maakt ons nu des te enthousiast om nog 

eens 'naar huis' te gaan. 

 

- bid voor meneer Simon Banta. Het is altijd moeilijk om iemand ongeneeslijk ziek 

te zien en weinig of niets te kunnen doen , behalve dan om de zieke in gebed voor 

Gods troon te dragen. Niet wetende hoeveel dagen of jaren de Heer hem nog 

leven geeft. 

Wij bidden dan ook voor meneer Simon dat hij zijn oog gericht houdt op Jezus , 

zijn Redder. In geloof vragen wij echter ook altijd om volledige genezing voor de 

zieke(n) , tot eer en glorie van de Allerhoogste èn tot zegen en bekering van allen 

in de nabije omgeving die er getuige van zijn. 

 



 

- 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 nieuwe zendelingen die deze maand ons team hier komen 

vervoegen. De grenzen gaan terug open en wij ontvangen maar al te graag terug 

bezoekers hier in dit grote kinderdorp. Er komt een koppel uit Maleisië en ook twee 

gezinnen uit Nederland , om hier voor lange duur de Heer te komen dienen. 

Ik persoonlijk bid nog steeds dat er ook ooit jongeren uit onze Vlaamse 

gemeenten diezelfde stap in geloof zullen zetten , en ook naar Living Waters 

Village Borneo zullen 'verhuizen' om in dit bijzondere kinderdorp de Here Jezus te 

dienen. 

Bid met mij mee a.u.b. als u zelf niet naar dit zendingsveld kan komen.   

 

 

 

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 

 

mailto:danielvanlaeken@gmail.com
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=1191e889bc&e=c64c66fed5
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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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