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Gegroet  Gemeenteleden ,  

Het zit er weer op ….. we vliegen op woensdag 25/7 weer terug naar ons huisje in Borneo. 

We zijn ondertussen benieuwd naar ‘thuis’. Naar bvb. de meer dan 20 nieuwe kids die ondertussen in New Hope zijn 

komen wonen. 

Hoe kunnen wij nu al onze impressies en onze gevoelens neerschrijven in deze nieuwsbrief ? 

 

*Een dikke dankuwel aan iedereen. Bedankt voor jullie gastvrijheid en vriendschap. Wij hebben genoten van de tijd 

samen met ieder van u ! 

*Een innige dankbetuiging voor ieders betrokkenheid aangaande onze bediening alsook wat betreft uw interesse voor 

de 115 kinderen van New Hope. Uw steun aan ons persoonlijk èn aan de Dayak-kinderen is God-geleid èn 'van 

eeuwige waarde'. 

*Bedankt aan alle gemeentes waar wij mochten gaan vertellen over 'Gods werk in New Hope'. Jullie leggen mee de 

fundering waarop New Hope kan verder bouwen (lees: opvoeden , onderwijzen , aanmoedigen , opleiden) 

 

Op basis van vaak gestelde vragen willen wij graag onderstaande lijstje met jullie delen ... 

 

positieve dingen : zweetarme wandelingen in dit 

klimaat , veel lekkers , tijd met familie , speeltuinen 

voor de kids , frietjes en ’n Belgische pint bier , 

leerrijke dierentuinen , nostalgie , markten doen bij 

mooi Vlaams zomerweer , steden bezoeken , taalcursus 

negatieve dingen : minder tijd (gemaakt) voor 'stille 

tijd' , broeken niet meer dicht (extra kilo's) , 

materialisme , te veel zoets voor onze kids , benzine in 

de tank doen ipv diesel , keel- neus- oor-ontsteking 

kids , files + ingewikkelde verkeers-situaties  in de 
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Vlaams voor onze kids , medische onderzoeken en 

bijbehorende inentingen voor de kids , het WK 

uiteraard en de atmosfeer onder supporters in zo’n 

periode , ...   

 

grote steden , geen zwembad , ...  

 

  

 

 

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, 
kinderen zijn trots op hun voorouders. (Spreuken 17:6) 

 

 

 

Zondag 10 juni was een zeer gezegende dag ; we mochten tijdens de eredienst in onze 'thuisgemeente' in Zwartberg 

Gods werk in New Hope presenteren. Na de dienst was er een BBQ : het was heel lekker èn gezellig. 

Dank aan alle aanwezige familie en vrienden die ons die dag kwamen groeten! Dank ook aan alle vrijwilligers die 

deze dag tot een bijzondere dag gemaakt hebben door samen te werken en eigen tijd op te offeren. 

Bovendien mochten wij als gezin in dankbaarheid een mooie dagopbrengst in ontvangst nemen , die wij 'in onze 

spaarpot' gaan bijsteken om over 2 jaren (zomer 2020) onze vliegtickets mee te kunnen betalen.  
 

 

 



 

  

 

  

We mogen natuurlijk niet vergeten te vertellen hoe het gegaan is tijdens de Global Outreach Day op 

26 mei. We waren met 18 en zijn zowel in de namiddag alsook 's avonds er-op-uit getrokken in de 

straten van Sanggau om aan iedereen die even 10 minuutjes tijd had het Evangelie te vertellen. Vele 

mensen uit de buurt hebben geluisterd naar jongeren uit NHM die vertellen over Jezus' liefde. 

Sommigen hebben toegestaan om voor zich te laten bidden , en enkelen hebben zelfs een Bijbel als 

geschenk aangenomen. 

Wij zijn de Here dankbaar voor Zijn bijzondere leiding tijdens onze evangelisatie-wandelingen , en wij 

bidden dat lokaal (en wereldwijd) velen tot geloof zijn gekomen en nu Hèm als Heer en Heiland 

belijden en dienen.  



  

 

Wij vertelden al tijdens onze presentaties , dat wij om jullie gebedssteun willen vragen wat betreft 

een nieuw christelijk 'referentiepunt' in Sanggau , namelijk een boekenwinkel (bvb. zoals de 

christelijke Vlaamse winkels van "het Goede Boek"). Aangezien wij al 4 jaren evangelisatie-

wandelingen doen op zaterdagavonden in 'gematigd-moslim' gebied , zijn wij ervan overtuigd dat 

deze boekenwinkel een springplank zal zijn naar veel meer mogelijkheden om tot zegen te zijn van 

hun die Jezus nog niet kennen als Verlosser , zodat zij gaan horen èn geloven Wie Hij waarlijk is. Bid 

a.u.b. met ons mee ...  

 

Ook wij hebben uiteraard mee gesupporterd voor het Belgische team tijdens het WK. En wat een 



 

plezier we hebben gehad bij iedere goal. Ze hebben erg goed gespeeld en verdienen deze 3e plaats ! 

We zijn er trots op :-)  #wearebelgium 

 

 

 

 

  

 

Eman, Ribka & Ethan genieten van de zon in Utrecht            met moeke wandelen aan 'de molenvijver' in Genk  
 

https://world-outreach.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=059e2db7f5&e=c64c66fed5


 

  

 

stadsplein Brussel                                                                     Noëlla & Uci  
 

 

 

bekijk hier de nieuwste video van New Hope  

 

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 
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https://www.bible.com/bible/1990/ZEC.7  

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: 

hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 

hij loopt, maar wordt niet moe, 

hij rent, maar raakt niet uitgeput. 

(Jes.40:31) 
  

 

 

Wij stellen uw gebeds-steun erg op prijs  

 bid voor een goed verloop van de lange reis terug naar huis. 

 bid voor alle christelijke gemeenten die wij konden bezoeken de afgelopen weken ; dat zij onder 

Gods leiding betrokken mogen blijven/geraken , alsook dat zij hier in Limburg tot zegen van 

velen zullen zijn. 

 bid voor het nieuwe evangelisatiejaar ; dat bestaande èn nieuwe jongeren pro-actief 

blijven/gaan leren Gods Goede Nieuws te verkondigen. 

 bid voor "het Goede Boek Sanggau". 

 dank voor Gods trouw en Zijn voorziening , zowel wat betreft voor New Hope , alsook voor ons 

persoonlijk als jong zendings-gezin. 

 dank voor het verschil dat New Hope maakt in de levens van vele 'kansarme' Dayak-jongeren. 

 dank voor de verschillende nieuwe kindsponsors , dat zij zich gezegend weten in hun nieuwe 

verantwoordelijkheid. 

 

 

 

Foto Galerij 
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TOT IN 2020   

 

 

 

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 

 

Copyright © 2018 New Hope Ministry, Alle rechten voorbehouden. 

U ontvangt onze nieuwsbrief geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting 

 

Ons adres is: 

New Hope Ministry 

Jalan Sutan Syahrir , gang damai 43 

Sanggau 78512  

Indonesia 

 

Add us to your address book 

 

 

Stuur onze nieuwsbrief naar een vriend(in) 
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Wil u graag wijzigen hoe u voortaan onze email ontvangt? 

U kan uw profiel aanpassen of uzelf uitschrijven 
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