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Beste Gemeenteleden 

U las het misschien al ... u krijgt bezoek uit Borneo. 

Wij komen 11 juni aan in Schiphol en reizen dan met de trein verder richting 

België. Ons verblijf in België is in eerste instantie 'verlof'. Maar het voelt bijna 

een beetje aan als 'een zendingsreis' voor ons. 

Naar een andere cultuur en in een vreemde taal (vooral voor Uci en de kids 

dan) met als doel om ook in België een zegen te zijn voor velen , persoonlijke 

getuigenis te delen , veel verhalen te vertellen èn te horen. Bovenal de 

boodschap in ons hart èn op onze lippen (aan ieder die het horen wil) dat wij de 

Allerhoogste onze Vader noemen en Jezus' evangelie prediken. 

Wij tellen alvast de dagen af , en zien er erg naar uit om nog eens iedereen 

te ontmoeten. 

 

De rechtvaardigen verheugen zich , 

zij juichen voor Gods aangezicht 

en zijn blijde met vreugdebetoon. 

Zingt Gode , psalmzingt Zijn Naam ,  

baant de weg voor Hem Die door de vlakten rijdt ;  

Here is Zijn Naam ,  

juicht dan voor Zijn aangezicht. 

Hij is de Vader der wezen 
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en de rechter der weduwen , 

God in Zijn heilige woning ; 

God , Die eenzamen in een huisgezin doet wonen , 

Die gevangenen uitleidt in voorspoed. 

 

Geprezen zij de Here. 

Dag aan dag draagt Hij ons ;  

die God is ons heil. 

Die God is ons een God van uitreddingen , 

bij de Here Here zijn uitkomsten tegen de dood. 

(Psalm 68:4-7 en 20-21) 

  

 

 

Op 9 juni vertrekken wij richting Europa , en zullen bijna 6 weken de tijd hebben 

om jullie allen persoonlijk te begroeten , en ten volle te genieten van tijd samen 

in  

'Vlaanderen , mijn land'. 

Op 21 juli vliegen we terug 'naar huis' dan. 

Momenteel zijn we al met de voorbereiding en planning begonnen , en zijn 

dankbaar voor allen die ons daar in bijstaan en ook helpen met 'vanalles en nog 

wat'. 

Wij zijn ook God erg dankbaar want wij hebben onze vliegtickets kunnen 

aankopen (3325 €). Hij voorziet ons altijd weer in alles , ook zo ditmaal , via 

jullie gulle liefde-gaven , waarvoor onze welgemeende dank en appreciatie. 

Jullie allen samen maken ons werk hier onder de Dayaks mogelijk , alsook deze 

trip naar België. 

 



  

Onze agenda wat betreft onze zendings-presentatie op zondagochtend. 

Wij hopen van harte dat u de gelegenheid vindt om tijdens één van deze 

erediensten aanwezig te zijn.  

19/6   Christengemeente Zwartberg  

26/6   Paulus kerk Genk 

   3/7   Kerk van God Hasselt 



 

10/7   Evangeliehuis Houthalen 

17/7   Evangelische kerk Ham 

 

  

  

 

Ditjes en datjes :  

- Uci zit volop in examens met al haar klassen. Tot op de dag dat we vertrekken 

zal zij het druk hebben met alle verbeteringen. Daar bovenop komen nog alle 

voorbereidingen ivm onze reis. Dit Zakharia-kinderhuis overgeven aan andere 

leiders vraagt wat tijd èn voorbereiding. 

Bid met ons dat we de komende dagen ook de rust vinden om 'ons werk hier' 

goed af te ronden èn om met een gerust hart te kunnen vertrekken. De Heer 

gaat ons voorop uiteraard ! 

- Ethan & Ribka zijn ook aan het aftellen ; iedere ochtend als ze wakker worden 

vragen ze hoeveel keren nog slapen vooraleer we vertrekken? Spannend voor 

hun alsook voor ons. 

Als we terugkomen eind juli is hun schooljaar reeds begonnen. Ethan start in het 

1e leerjaar , en Ribka gaat naar de laatste kleuterklas.  

- Ik zal deze brief de bouwprojecten maar eens overslaan , om alvast 'in de 

verlof-stemming' te komen ;-) 

Wèl wil ik jullie laten weten dat de jongeren van de evangelisatie-klas een 

mooie vooruitgang geboekt hebben de afgelopen weken. Ze hebben veel 

geoefend en hebben hier in het kinderdorp aan velen het Evangelie gedeeld. 

Het grote doel van 'leren evangeliseren' is natuurlijk om in de toekomst 'de 



 

ongelovigen en anders-gelovigen' buiten dit kinderdorp te bereiken , maar dat is 

voorlopig praktisch nog niet mogelijk. 

Bid samen met ons dat God voor al deze moedige jongeren vele bijzondere 

ontmoetingen voorbereidt , en dat zij nog velen over Jezus mogen vertellen. 

Momenteel zitten we in de jaarlijkse periode dat vele nieuwe kinderen en 

jongeren hier aankomen , waarvan de meerderheid ook nog niet leeft in een 

persoonlijke relatie met de Heer. Dus de leerlingen van onze klas weten naar 

wie uit te reiken en voor wie te bidden. 

Bid met ons mee voor al deze kinderen en jongeren die hier "niet toevallig" 

terecht komen. Wij geloven dat de Heer hun één per één specifiek naar hier 

geleid heeft. 

 

  

 

Ik zend u , om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht èn 

van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden èn een erfdeel 

onder de geheiligden zouden ontvangen , door het geloof in Mij. (Handelingen 26:18) 

 

 

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

  

Enkele leiders en vrijwilligers hier in LWV trekken er nog steeds wekelijks op uit 

om de armen en de behoeftigen en de zieken te ontmoeten in hun hutje. Iedere 

keer weer nemen we wat mee; zoals rijst of olie , of wat geld zodat de 

zieken medicijnen kunnen gaan kopen. We moeten helemaal niet ver gaan om 

mensen in zulke omstandigheden tegen te komen. Bijna altijd is er de 

mogelijkheid om deze behoeftigen in Jezus' Naam te zegenen via gebed. 



 

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

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

 

 

 

onze diakonia-gave aan het 'door brand verwoeste dorpje' Laman Oras  

  

 

Na de verwoestende brand van dit Dayak-longhouse werden de afgodsbeelden 

van deze Hindoe-gelovigen erbij gehaald (zie foto). 

Er is in deze animistische Dayak cultuur nog zoveel afgoderij , jammer genoeg 

soms zelfs vermengd met godsdienstige overtuiging. Via deze ongelukkige 

gebeurtenis hopen wij met het Evangelie een geopende deur binnen te gaan , 

en hun 

het Goede Nieuws van Jezus Christus te brengen.  
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Foto-galerij :  

 

 

Het Honda-motorfiets project van onze vorige nieuwsbrief werd ook door de 

Heer gezegend. Wij ontvingen hiervoor 2300€ d.w.z. genoeg om minstens 

2 motorfietsen mee aan te schaffen voor onze kerkleiders die dienen in de 

afgelegen dorpen.  

 

Op de foto hieronder ziet u één van LWV's kerk-planters. Dit is ps. Mokhtar (72) 

Hij dient al vier decennia lang de Heer als gemeenteleider in verafgelegen 

gebieden. Hij zal een dezer dagen zulk een nieuwe motorfiets ontvangen want die 

van hem is met staaldraad samengebonden en zeer dringend aan vervanging toe. 

Dank van ons allen aan iedere gulle gever ! De Here zegene en vergoede u. 

 



  

 

Een mooie gezegende dienst onlangs met Pasen. 62 jongeren lieten zich 

dopen !  

 



  

 

Tafelvoetbal aan het Trainings-Centrum. De kids zijn er erg blij mee.  

 

  

 

Onze Bijbelschool-studenten na 3 weken dienen in afgelegen gebied.  

 

  

 

'LWV construct' : het dak-team anno 2022  

 



  

 

Wil u graag veel meer foto's zien , neem dan eens een kijkje 

op de LWV website via deze link 

 

 

 

 

Paaszondag met pastor Mokhtar in de jungle van centraal-Kalimantan  

 

 

Gebedspunten : 

Gemeenteleden , wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;  

 

- dank voor de 'steeds-weer-gezegende' sponsor-projecten. De Heer voorziet 

altijd opnieuw via jullie betrokkenheid en enthousiasme , en in naam van allen 

hier (en uiteraard in naam van de kerk-planters die een nieuwe motor 

ontvangen) danken wij hartelijk voor steun en vertrouwen.  
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- 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 samen met ons voor een gezegende reis. 

 

- bid voor Rino (16) , een van onze jongeren , die onlangs in een ziekenhuis in 

Maleisië werd behandeld o.w.v. lymfe-kanker aandoening. Hij heeft daar ook 

een chemo-kuur ondergaan , en is daar nu van aan het herstellen. 

                                                

                      foto van maart                                   foto van mei 

- bid voor het door brand verwoeste dorp Laman Oras , dat het Jezus' 

Evangelie intrede maakt in dit dorp van afgoden-verering. 

 

- bid voor de bediening van ps. Mokhtar en zijn vrouw , beiden al 70+ en nog 

steeds alle dagen druk met hun gemeentes. Bid dat de Heer hun jonge 

plaatsvervangers voorziet om straks deze kerken te leiden.  

 

- bid voor moed en een groot geloof voor alle leerlingen van de evangelisatie-

klas. Bid voor vele gezegende gesprekken met bekeringen als gevolg. 

 

- 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 nieuwe zendingswerkers in dit Living Waters Village kinderdorp. Ik 

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

gemeenten een stap in geloof zullen zetten , en ook naar Borneo zullen 

'verhuizen' om de Here Jezus hier 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 

 

 

  

 

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) 
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