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Dag Gemeenteleden ,  

wat fijn dat u weer even de tijd neemt om onze nieuwsbrief te lezen. Geen beleefde foto aan het begin van 

deze brief zoals gewoonlijk , maar een korte video in Tarzan-outfit. Waarom?  

Omdat het droge seizoen dat dit jaar erg lang heeft geduurd en nu eindelijk voorbij is , en we ondertussen 

zo nu en dan weer even genieten van fikse regenbuien. Onze waterreservoirs stonden droog , onze 

diepte-putten waren leeg , en zelfs de grote rivier die Sanggau doorkruist - de Kapuas - was op het laatst 

reeds veranderd in een groot strand. Waar Ethan & Ribka natuurlijk niet treurig om waren ... 

De Here voorziet op Zijn tijd , zo ook dit jaar op 28 augustus -10 dagen na de 73e Indonesische 

onafhankelijkheidsviering- toen Hij na meer dan 4 maanden opnieuw het zeer verfrissende hemelwater 

over ons uitgoot. Kijkt u zelf maar hoe vrolijk dat maakt ….. 

 

 

 

het regent , het regent , de pannekes worden nat ...  

 

Na ons België-bezoek zijn wij hier in Sanggau op zoek gegaan naar een kleuterschool voor Ethan. Hij ziet 

's morgens om 6u30 al onze NHM-kids naar school vertrekken , en hij wil zo graag mee. Nu blijkt echter 

dat we nog een jaar moeten wachten , dus is Uci maar met enkele uurtjes 'home-schooling' per week 

begonnen. Eind december wordt onze zoon 3 jaar en dan hopen we dat hij straks in juli 2019 mag 

'instappen' in de kleuterklas. 
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Begin september ben ik samen met Adit & Apriana , Suares en Debi een seminarie over 'evangelisatie' 

gaan volgen. Tijdens deze 2 dagen leerden we hoe belangrijk evangelisatie is vanuit Gods Woord , en hoe 

deze gegeven verantwoordelijkheid in de praktijk om te zetten. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid die ik 

had om deze verruiming te kunnen volgen samen met 2 van m'n mentors uit onze evangelisatie-klas 

(Suares en Debi). Bid voor ons dat we - door Gods Geest geleid - nog vele jongeren mogen onderwijzen 

in het Evangelie èn dat we velen mogen discipelen in hun persoonlijke relatie met Jezus. 

 

In één week tijd zijn we 3 van onze jonge gasten 'armer' , want owv. hun voortdurend ongepast gedrag 

hebben we hun moeten vragen om "te verhuizen". Dat gebeurt uiteraard niet zomaar ineens , daar gaan 

disciplinaire gesprekken (en soms moeilijke nachtrust) aan vooraf. Bid voor Reno , Viktor en Amur wat 

betreft het verderzetten van hun studies , hun leven als jongvolwassene in een grote verlokkelijke wereld 

én waarschijnlijk het meest belangrijkst , hun geloofsrelatie tot God. 

 

Wat gebeurde er verder nog in New Hope.... wel we zijn zopas gestart met de vervanging van het dak en 

de dakgoten van 2 van onze gebouwen. Het huis waar onze 20 'kleintjes' wonen èn ons kerkgebouw 

(oftewel aula). Deze 2 daken zijn dringend aan vervanging toe , want op vele plaatsen sijpelde al water 

binnen bij hevige regen met als gevolg dat onze plafonds beschadigingen opliepen. Er was al vaak 'over 

gesproken' , er waren al eens gedetailleerde AutoCad tekeningen van gemaakt , er werd al lang naar 

financiën gezocht , maar nu zijn we dan toch vol enthousiasme aan deze job kunnen beginnen. We 

kochten 740 m² dakplaten en bijbehorende onder-constructie , afwerkstukken èn nieuwe dakgoten. Wij 

weten weer wat doen de komende maanden. Wij danken de Heer voor Zijn voorziening via verschillende 

sponsors voor dit project van ongeveer 7000€.  

 

Ook voor onze evangelisatieklas is het nieuwe schooljaar reeds begonnen. De 10 nieuwkomers zijn 

al volop in opleiding , en met behulp van de andere (reeds ervaren) 'evangelie-delers' bereiden wij 

ons voor om het evangelie van Jezus Christus ook dit jaar weer met velen te delen. Bid voor de 

wonderbare leiding van Gods Geest over deze groep van zeer jonge mensen.   



  

 

Onze wekelijkse avondwandeling is opnieuw boeiend , want God blijft ons gebruiken om de 'anders-

gelovigen' in Sanggau over Zijn Evangelie te vertellen. Zo spraken we pas nog met enkele moslims die erg 

geïnteresseerd waren in 'ons verhaal'. We mochten ook (zoals vaak) afsluiten met gebed voor hun 

persoonlijke redding ; dan bidden we dat de Almachtige Here God 'de waarheid die in Zijn Zoon Jezus 

is' Zelf aan hun zal openbaren.  

Een andere sterk vertegenwoordigde geloofsgroep hier zijn de van oorsprong Chinese Indonesiërs die het 

buddhisme of hinduisme aanhangen. Ook hun 'het Goede Nieuws' vertellen is een voorrecht , want zij 

kennen -in tegenstelling tot de moslims- niet één God Die van hun houdt èn aan wie ze later 

verantwoording hebben af te dragen. Bid dat wij leren hoe specifiek met deze verschillende groepen van 

mensen om te gaan wat betreft straat-evangelisatie.  

 

 

'Het Goede Boek Sanggau' 

   

Lees meer hierover   
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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 hierover 

  

 

  

 

 

De geld-inzamelings-actie "HELP Lombok" was zeer gezegend. 

Meer dan 3600€ hebben we mogen ontvangen.  

In een vorige nieuwsflash kon u al lezen hoe we uw geld in Lombok besteed hebben 

https://mailchi.mp/5f6861d559dd/help-lombok-1983441 

 

 

 

Marsia , van ons New Hope leidersteam , heeft de moeilijke beslissing genomen om terug in haar dorp te 

gaan wonen. Ze is als 12-jarig weeskind in New Hope terecht gekomen , heeft hier gewoond tijdens haar 6 

jaren middelbare school  en werkte hier aansluitend 3 jaren als leidster/vrijwilliger. We zullen haar missen 

(zoals Ribka op de foto) en we zegenen haar in onze gebeden. 
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Wij stellen uw gebeds-steun erg op prijs  

 bid voor de wederopbouw van Lombok na de zware aardbevingen 

 bid voor Hengki (13) - 5e studiejaar - , die nog maar net in New Hope woont sinds juni , en in juli 

al moest vernemen dat zijn papa is gestorven na ziekte 

 bid voor onze veiligheid tijdens de werkzaamheden op het dak de komende maanden 

 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 

 

 

 

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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