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Een bijzonder gezegend kerstfeest  

beste Gemeenteleden 

"iedereen moet weten ..."  
- dat Hij ons werd tot een Verlosser. In Zijn liefde en in Zijn mededogen heeft Hij Zelf 

ons verlost , en Hij hief ons op en draagt ons. (naar Jes.63:9) 

- dat het hart van onze God overloopt van liefde en goedheid. En dat een hemels Licht 

op ons schijnt , zodat de mensen die in het donker en de schaduw van de dood zitten , 

weer kunnen zien en wij op de weg van de vrede zijn gebracht. (naar Lukas 1:78-79) 

- dat Hij een groot man was en Zoon van de Allerhoogste wordt genoemd. Aan Zijn 

regering zal geen einde komen. Hij zal voor altijd heilig zijn en wordt de Zoon van 

God genoemd. (naar Lukas 1:32-35) 

- dat Hij het mooiste nieuws is dat u ooit hebt gehoord. Groot nieuws voor ieder. Hij is 

de Redder. Christus , de Here. Hij kreeg de naam Jezus. (naar Lukas 2:10-11,21) 

- dat Hij de Redder is Die God aan de wereld heeft gegeven. Hij is een Licht voor alle 

volken. Hij bleek een bijzondere wijsheid te hebben. De genade van God was op Hem. 

(naar Lukas 2:30-32,40) 

- dat alle volken Hem zullen gehoorzaam zijn. (naar Gen.49:10) 

- dat wij het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Redder , Jezus Christus , zullen 

mogen binnengaan. (naar 2 Pet.1:11) 

  

https://mailchi.mp/667d05aa995b/nieuwsbrief-van-daniel-uci-8907834?e=c64c66fed5


 

Laat ons dus met z’n allen vaker bereid zijn om aan een ander het goede nieuws 

te vertellen. Het is het meest belangrijke nieuws dat iemand dient te horen , te 

overdenken èn te aanvaarden. Het is hun recht om het te weten , het is hun 

keuze om het al dan niet ‘gratis en voor niets’ te ontvangen. 

Moge de Here God ieder van ons veelvuldig gebruiken tot Zijn dienst om het 

geschenk van Zijn grote liefde en genade tot aan de voordeur van een ander 

zijn/haar hart te brengen. Want Hij is onze vrede èn onze vreugde.  Amen. 
  

 

minuutjes : 

- De afgelopen weken hebben wij iedere ochtend opnieuw één hoofdstuk uit 

Jesaja gelezen samen met alle jongeren en kinderen bij ons in huis. Wat een 

prachtige 'beelden' van Gods karakter de profeet neerschrijft in dit boek. Elke 

dag weer "gezond gezegend" door het Woord van God. 

Na al die jaren van 's ochtends samen Bijbel lezen , ben ik er van overtuigd 

dat deze dagelijkse gewoonte 'de gelovige zijn relatie met God' meer voedt en 

zegent dan welk ander 'christelijk gebruik' dan ook. "Iedereen moet lezen ..." 

- Na vele maanden zijn Joshua (PNG) en ook Marlies (NL) van ons kleine team 

van zendingswerkers hier in LWV eindelijk kunnen terugkomen naar het 

kinderdorp. Door alle restricties en voortdurend veranderende regelgeving zijn zij 

pas onlangs Indonesië terug binnen geraakt. Wij zijn de Heer dankbaar voor 

deze aanvulling van ons team. We zijn nog lang niet voltallig. Oma Gerrie en ook 

Nicky zijn nog steeds in Nederland, en hopen om ook gauw terug toestemming 

te krijgen om Indonesië binnen te kunnen.  

Wil u ook graag de Here God full-time dienen in Zijn kinderdorp hier , vraag 

dan Hem om u te zenden èn laat het ons weten dan bidden wij daar ook voor. 

Wij hebben nood aan meer zendingswerkers hier in deze 'miracle-zone' want dit 

is een erg groot "veld". 

- Het nieuwe jaar staat voor de deur , en dus komen spoedig weer vele nieuwe 

kinderen hier wonen. Enkele nieuwe woningen zijn ondertussen 'zo goed als' 

helemaal klaar voor gebruik. De Heer heeft alles mooi gepland èn voorzien op 

Zijn tijd. Wij geloven zeer sterk dat alle kids die naar hier 'verhuizen' niet toevallig 



 

hier terecht komen , maar dat Jezus ze persoonlijk naar hier leidt. Wij danken 

Hem voor elk kind hier , en nemen onze God-gegeven verantwoordelijkheid 

uiteraard in dankbaarheid aan.  
 

  

 

 

Foto-gallerij :  

 

  

We hebben tot onze vreugde dit jaar de kerstdienst met de hele familie samen 

kunnen vieren in Kojub. Een zeer boeiende prediking van een Chinese gast-

predikant hield de volledige gemeente een heel uur lang geboeid , en geraakten 



 

hopelijk ook 'onder de indruk van' Gods verhaal. Goed voorbereide verzorgde 

prediking is ontzettend belangrijk , ook hier in al die stoffige dorpjes , want 

"iedereen moet horen ..." 
 

 

  

 

(L) Rossi (Uci haar zus die ook hier in LWV woont) heeft deze december-maand 

speciaal bezoek. Zij heeft hier in 2019 een jongeman uit Engeland leren kennen 

- Paul. En begin december is Paul erin geslaagd om 'zijn grote liefde' hier nog 

eens te komen bezoeken. Zij hebben zich vorige week 'verloofd'. 

(R) Wij zijn met z'n allen onlangs een weekje bij Uci's ouders op bezoek 

geweest, want de jongste zus -Norma- is daar op 15/12 getrouwd met Fendi.  

 



 

 

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

  

Darmawan (21j.) , de  jongeman die reeds jaren verlamd is , heeft een scan 

onderzoek kunnen laten doen in de stad. Er zijn geen opmerkelijke dingen als 

resultaat naar voren gekomen , dus er is daarom ook nog geen oplossing of 

therapie voor hem gevonden. De dokters die hem onderzocht hebben vermoeden 

dat deze extreme verlamming het gevolg is van polio op jonge leeftijd. Door 

gebrek aan medische verzorging in afgelegen gebieden kan dit virus soms 

resulteren in zulk agressieve verlamming. Het verhaal van zijn ouders dat hij ooit 

gevallen is wordt door de dokters betwijfeld na het 'lezen' van de scan-resultaten. 

Op diezelfde dag werd ook een ander kind , Nanda (5j.) , meegenomen voor een 

scan. Van haar hebben ze wèl resultaat kunnen zien via de scan , namelijk dat 

haar linker hersenhelft volledig zwart ziet , wat duidt op 'volledig verwaterd' (of 

'dood') , ofwel heeft ze daar een tumor. Zij reageert weinig of niet sinds haar 

geboorte , kan niet spreken , kan niet zelfstandig bewegen. Heel triest , en weinig 

of geen  hoop volgens de dokters. 

Wij bedanken iedereen die n.a.v. onze oproep gereageerd èn gesteund heeft 

(totale giften : 350€) om deze onderzoeken mogelijk te maken. Wij danken ook voor 

alle gebedssteun en willen vragen om te blijven bidden voor Darmawan en 

Nanda. De dokters kunnen er niets mee , maar voor de Heer is niets onmogelijk ! 

 

Onze gemeenteleider -Toher- trekt er nog steeds wekelijks op uit om de armen en de 

behoeftigen en de zieken te ontmoeten in hun hutje. Hij komt verschrikkelijke situaties 

tegen , maar de Heer blijft hem uitzenden. 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. 
 

 



 

Video-gallerij :  

 

 

 

"iedereen moet zien ..."  

 

 

aanbidding en lofprijs op donderdagavond  

 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=e5d1d98e07&e=c64c66fed5
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Gebedspunten : 

Gemeenteleden , wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;  

 

- dank voor kerst , de dag dat onze Heiland in deze wereld geboren werd , het 

meest kostbare geschenk ooit. 

 

- dank voor Gods Woord , onze Bijbel. 

 

- bid voor Darmawan , dat er toch een wonderbaarlijke verandering mag 

plaatsvinden in het fysieke leven van deze jongeman , ondanks het feit dat er 

medisch geen oplossing voor handen is. Bid ook voor kleine Nanda.  

 

- 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 meer zendingswerkers ook in dit kinderdorp. We zijn nu met 

9 ondertussen en bidden dat onze groep gauw weer wat groter wordt om het 

vele werk -dat door de Heer is voorbereid- samen te kunnen 'dragen' , en de bijna 

800 'dorpelingen' van Living Waters Village nóg beter te kunnen dienen. 

 

- bid voor de diakonia outreach , dat de Heer altijd voorop gaat en Zijn zegen rust 

op deze bijzondere bediening. 

 

- bid voor Yolanda (de vrouw van Toher , onze voorganger) die al jarenlang 

nierpatiënt is en ook voortdurend dialyse moet doen. Het gaat nog steeds 

erg goed met haar , prijs God.  Dank aan allen voor voortdurende gebedssteun ! 

 

- bid voor onze jonge kerkplanters in andere dorpen , in andere provincies.  
 



  

 

Wel beste broeders en zusters , heel erg bedankt voor het lezen van onze 

brieven -reeds 9 jaren op rij- èn voor uw onbaatzuchtige hulp en liefde voor 

ons. 

Blijf alstublieft voor ons bidden.   

Moge de Heer ons in alles helpen èn sterken om getrouw te zijn in de 

bediening die door Zijn genade aan ons is toevertrouwd. Dat we Hem altijd 

mogen dienen met uitmuntendheid èn in afhankelijkheid van Hem, en dat Zijn 

Naam overal om ons heen bekend en verheven wordt! 

Want "iedereen moet verkondigen ..." 

 

 



 

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 http://www.heyboer.org/nl/sponsorship-and-donations/ 

 

 

Copyright © 2021 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) 

 

Wil u graag wijzigen hoe u voortaan onze email ontvangt? 

U kan uw profiel aanpassen of uzelf uitschrijven 
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