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Est.1996 

 

Shalom ! Gegroet  Gemeenteleden ,  

Het schooljaar loopt ondertussen op z'n einde voor al onze kinderen. Voor velen zijn de examens 

ondertussen al afgelopen ; tijd dus voor verdiende rust èn vakantie ! 

Er resten nog 83 kinderen momenteel die straks ook voor een maand op verlof mogen naar hun familie in 

het dorp. 

De laatstejaars zijn zopas afgestudeerd en wonen nu opnieuw bij familie in hun dorp. We blijven bidden 

voor hun dat ze  'hun toekomstplannen' volledig onder Gods leiding plaatsen. 

In onze vorige brief vertelden we al dat 4 meisjes terugkomen om als leidster hier te dienen. Daarnaast 

heeft ondertussen ook één van onze jongens diezelfde beslissing gemaakt. Wij danken de Heer voor Zijn 

bediening in New Hope via zijn kinderen Nomi , Debi , Diani , Seliyah en Suares. Wij zien er al naar uit 

om straks met hun te mogen samenwerken. 

We hebben ook al een deel nieuwkomers klaar staan , die ongeveer half juni naar hier zullen komen om 

hier te 'wonen' gedurende het komende schooljaar. 

 

Op 1 mei namen we afscheid van Renita , een van onze leidsters die hier bijna 3 jaren meegedraaid heeft 

, maar die het nu tijd vindt om een andere weg te gaan. Een weg van ambitie , als lerares godsdienst. Wij 

bidden dat zij als jongedame van 28 een levenspartner mag ontmoeten straks. Het was een mooie en 

emotionele afscheidsviering , en wij danken ka' Reni voor alle tijd die we samen mochten dienen hier in 

New Hope Ministry. 

 

 

 

https://mailchi.mp/d22d98274062/nieuwsbrief-van-daniel-uci-nr3jg5-1025761?e=c64c66fed5
https://world-outreach.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=80becd1f05&e=c64c66fed5


 

 

Onze transit-vlucht met Turkish airlines werd plots verzet , zodoende landen wij al een dag eerder in 

Brussel , namelijk op woensdag 30 mei. Sorry , nu zijn we zelfs nog een dag langer in België ;-)  

Vlaanderen ... mijn 'land' , tot over 14 dagen ! 

Wij zijn onze God dankbaar dat Uci haar visum na lang wachten dan toch in orde is. En niet zo maar 

'gewoon in orde' , maar 'buitengewoon in orde' , want het is te gebruiken tot eind 2022 !! Prijs God , 

want dat spaart ons de komende 5 jaren heel wat 'geloop' èn onkosten. 

 

 

 

 

final countdown  

 

 

Weest in geen ding bezorgd , maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking 

- met dankzegging - bekend worden bij God. (Fil.4:6) 

 

 

 

 

- - Vergeet u niet in te schrijven voor onze 'BBQ'  :  u ontving deze uitnodiging reeds in een vorige email - -   

 

https://world-outreach.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=a1b964e176&e=c64c66fed5


 

  

  

 

ZONDAG 10 JUNI  
 

 

 

Wij zijn heel blij want we hebben een 'auto-in-bruikleen' gevonden voor juni en juli. Mede dankzij de 

steeds groeiende files op de snelwegen in Vlaanderen hebben wij de auto van mijn vader ter beschikking , 

want die gaat nu dagelijks met de motor naar zijn werk ;-) 

Wij wisten al langer dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen , die Hem liefhebben. 

 

 



 

 

Op 26 mei gaan we met onze evangelisatieklas 

deelnemen aan de Global Outreach Day 2018. Net 

zoals vorig jaar willen ook wij hier in Sanggau (samen 

met miljoenen andere christenen wereldwijd) die dag 

uitgaan om het evangelie te delen aan hun die Jezus 

nog niet kennen , want 

"Nú is het de tijd des welbehagens , nú is het de dag 

des heils." (2 Kor.6:2b) 

 

Wij roepen jullie allen op om ook uw 

schoeisel van bereidheid aan te trekken 

om het Evangelie van vrede te 

verkondigen  

 

 

http://globaloutreachday.com/  

 

 

 

Want wij hebben het beste verhaal ... 

Gods reddende kracht in Jezus , voor allen die geloven  

 

 

 

 

https://world-outreach.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=b3274dee4c&e=c64c66fed5


 

We mochten twee keren vlaai aansnijden deze maand. Eerst omdat we 4 jaren getrouwd waren , en dan 

nog eens anderhalve week later (lees : vandaag) om het einde van Uci haar 31e levensjaar te vieren. 

Die vlaai , dat is maar een grapje , dat kennen ze hier niet , maar wel droge cake (die toch ook lekker 

was). Wij zijn de Heer dankbaar voor al Zijn zegeningen !   

 

 

Beste Gemeenteleden ,  

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 

  

 

 

'Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs 

goedertierenheid en barmhartigheid, eenieder aan zijn naaste. Onderdruk weduwe noch 

wees, vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. ' 

 

 

 

Zacharia 7:9-10 

 

https://www.bible.com/bible/1990/ZEC.7.9-10  

Zo zegt de HEERE : 

Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs goedertierenheid en barmhartigheid, eenieder aan 

zijn naaste. 

Onderdruk weduwe noch wees, vreemdeling noch arme. 

Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. (Zach.7:9-10) 

 

 

https://mailchi.mp/d22d98274062/nieuwsbrief-van-daniel-uci-nr3jg5-1025761?e=c64c66fed5
https://www.bible.com/bible/1990/ZEC.7.9-10


  

 

  

 

 

bomaanslagen op minstens 3 kerken (klik op deze link) 

Hartverscheurend nieuws in Indonesië vandaag - 13 mei , want tijdens de wekelijkse eredienst op 

zondagochtend zijn vandaag , tot ons groot verdriet en onbegrip , quasi tegelijkertijd 3 bomaanslagen gebeurd 

in Surabaya. 

Deze terreurdaad gaat regelrecht in tegen de inter-religieuze vredesverhouding die in Indonesië grotendeels 

heerst (en die wij persoonlijk ook - althans in onze regio - dagelijks ervaren). Wij roepen daarom op om te 

bidden voor alle betrokkenen (daders/sympathisanten èn slachtoffers/hun familie). Alvast dank voor jullie 

gebeden voor deze grote natie met 260 miljoen - door God geschapen - mensen. 

  

 

Wij stellen uw gebeds-steun erg op prijs  

 bid/zoek met ons mee voor meer kindsponsors voor New Hope Ministry - met name voor de 

'kersverse' nieuwe kids. U bent een geweldige zegening van de Heer naar Zijn volk wereldwijd 

 bid voor de 5 nieuwe trainees die op 23 mei terugkomen van hun dorp om hier in New Hope aan 

een nieuwe 'carrière' te beginnen 

https://world-outreach.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=b33432969f&e=c64c66fed5


 

 bid voor onze evangelisatieklas die op 26 mei zal deelnemen aan de Global Outreach Day      - 

n.a.v. de aanslag die vandaag in Surabaya gebeurd is , willen wij vooral vragen om voortaan 

zeker ook te bidden voor onze veiligheid (specifiek voor de zaterdagavonden) tijdens het delen 

van het evangelie in de straten van Sanggau  

 bid voor onze vlucht èn voor ons verblijf in België , alsook voor een bijzondere "meet&greet" 

 bid voor al onze gemeentebezoeken en presentaties om betrokkenheid met New Hope verder uit 

te bouwen , in afhankelijkheid van onze Here God Die vooropgaat 

 bid voor alle aanpassingen die we straks zullen ervaren (cultureel , relationeel , fysiek , ...) 

tijdens ons verblijf in Vlaanderen 

 dank voor Gods trouw en Zijn voorziening , 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 en 

hun families 

 

 

  

 

 



 

  

 

BBQ á la Dayak                                                              in de klas op school  
 

 

 

 

U kan onze bediening steunen via 

IBAN : BE15 235 0186258 30 

BIC : GEBABEBB 

Vermeld uw naam a.u.b. 

 Uw bijdrage maakt dit werk mogelijk 
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Ons adres is: 

New Hope Ministry 

Jalan Sutan Syahrir , gang damai 43 

Sanggau 78512  

Indonesia 
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Stuur onze nieuwsbrief naar een vriend(in) 
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