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       optie : lees in je webbrowser  
 

 

Dag Gemeente van Zwartberg , maandag zal het nieuwe schooljaar van start gaan. We hebben al 

enkele weken iets meer dan 30 nieuwe kinderen in onze ministry die een soort van "boot-camp" 

doorlopen. Een gewenningsfase met zo nu en dan wat doelgericht geestelijk onderwijs alsook 

tijden van sport en spel , om hun bekend te maken met het reilen en zeilen hier in de ministry , 

maar vooral ook met hun Schepper en hemelse Vader. Sommigen (misschien zelfs wel 'velen') 

komen vanuit een totaal niet-christelijk (vaak animistisch) dorpsleven opeens hier bij ons terecht 

waar dingen totaal anders verlopen dan dat zij gewend zijn. Hier hebben we bepaalde leefregels , 

een uurrooster , een gebedsbijeenkomst 's ochtends , hier lezen we in de Bijbel , hier zingen we 

lofliederen , hier volgen we opleidingen en extra lessen ...enz. Vandaar dus ons "boot-camp". 

 

Alle andere 85 jongeren zijn sinds een paar dagen terug van hun welverdiende schoolvakantie , 

die ze hebben doorgebracht bij hun familie (en hopelijk hebben zij niet opnieuw een boot-camp 

nodig om hier weer aan te passen of om hier opnieuw hun geestelijke 'jas' te kunnen aantrekken). 

 

'Opa' Peter en 'oma' Arna uit Nieuw Zeeland zijn onze gerenommeerde onderwijzers tijdens dit 

"boot-camp". Hun zachtmoedigheid , dienend evangelisch hart , jarenlange internationale 

zendingservaring èn 7 decennia levenservaring , maken hun de ideale generaals van dit nieuwe 

geestelijk leger! Moge de Here Jezus hun toerusten en leiden in alle seminaries met al onze 

kinderen. 

  



 

SPONSOR-PROJECTEN 

Het nieuwe-bedden-project is afgelopen , en heeft maar liefst 2870€ opgebracht !!!! Een 

daverend applaus voor christengemeente 'het Evangeliehuis' uit Houthalen-Helchteren. Zij 

hebben een jaar lang sponsorgeld 'opgepot' van verkochte lekkernijen , alsook gespaard met de 

zondagsklasjes , èn met een grootse rommelmarkt als afsluiter de Heer Zijn rijkelijke zegen 

uitgedeeld aan de kids van New Hope. Wil u graag de foto's zien , klik dan deze link ; 

https://www.facebook.com/events/1136936479751961/ 

Onze 20 lagere school kids slapen voortaan in nieuwe bedden , op nieuwe matrassen , met 

nieuwe lakens! En ook voor de andere 110 bedden is er nieuw beddegoed aangekocht. Al dit 

beddegoed wordt voortaan niet meer met de hand gewassen op een ruwe betonnen vloer , maar 

in de nieuwe wasmachine die we hiervoor zopas hebben aangekocht ! Ge-wel-dig !! Jullie 

gezamelijke inspanningen hebben de kostbare slaapuren van al onze kids bijzonder aangenaam 

gemaakt. Wij danken jullie allen in onze gebeden! 

 

De pastadag in de christengemeente van Zwartberg op 2 juli bracht in enkele uren tijd maar liefst 

830€ op tvv. New Hope!!! Dit bedrag gaan we besteden aan de bouw van een nieuwe 

doucheruimte voor onze 6 kleinste jongens. 

Een van de medewerkers op de pasta-dag sms'te :"Super team! En dat dankzij onze grote God! 

Hij heeft ons gezegend! Nog 'ns super dankjewel! We zijn voldaan en moe!" 

 

Hoera !!! Prijs de Heer! Wij hebben onze cementmolen kunnen kopen voor een totaalbedrag 

van slechts 360€. Het is een mobiele 'mixer-unit' die wij van een gulle sponsor zijn centen 

mochten aankopen. Met heel veel dankbaarheid zegenen wij onze broeder en zuster. Ik denk dat 

iedere keer dat ik op dat groene knopje ga duwen om hem in gang te zetten , ik vast aan jullie ga 

denken. Zweet en zure armen in ruil voor dat kleine groene knopje ;-) U ziet het op de foto , ook 

Ethan is er erg blij mee ;-) 

   

Eén van onze leidsters , Tiurma , die ondertussen al meer dan 2 jaren als leidster hier werkt , 

start volgende maand een universitaire opleiding aan de theologische faculteit Tawangmangu 

op Java. Wij als team van New Hope zijn daar heel blij mee want deze 4 jaren worden volledig 

gefinancierd door een sponsor uit Maleisië , en Tiurma is echt een geschikte kandidate voor deze 

bijzondere uitdaging. Anderzijds gaan we haar hier wel heel erg missen.  

 

 



 

4 van de 10 stapelbedden (matrassen besteld)              nieuwe wasmachine  

 

 

 

het water komt ons in de mond                                          pastadag Christengemeente Zwartberg  

 

 

 

onze elektrische cementmolen                                          Tiurma & Ribka  

 

Ons jaarlijks verlof brachten we naar goede gewoonte door in het dorpje Kojub bij Uci haar 

familie. Het was heel fijn om met Ethan & Ribka bij de grootouders en vele andere ooms en 

tantes , nichtje en neefjes op bezoek te gaan voor 10 dagen. Het leven daar is voor een 

deugeniet als Ethan toch wat 'makkelijker'. Daar mag je wel overal aankomen. Daar mag je wel 

met 'de beesten' spelen en alles vuil maken. Daar mag je wel papa helpen werken. Daar mag je 

zelfs 10x per dag "een badje nemen". 

Uci en haar zus Rossi hielpen Ethan en mij met het maken van enkele kasten , rekken en een 

keukentafel - dat alles van gerecupereerde planken. Alles kreeg een mooie kleur! 

Uci's ouders stellen het goed. Haar jongste zus echter , Norma , is momenteel in opname in het 

ziekenhuis owv tyfus. Veel voorkomend in de dorpen in Kalimantan. Bid met ons mee dat zij vlug 

geneest en weer vlug naar huis mag.  



 

 

 

Giovanni, mogen wij u opnieuw vragen te overwegen om New Hope te helpen?  

Wij hebben uw hulp nodig om ook onze 30 nieuwe kids doelgericht  te kunnen begeleiden 

en onderwijzen.  

  

U heeft de mogelijkheid om 

- een kind te sponsoren (30€/maand) 

- een universitaire opleiding te sponsoren (125€/maand) 

- een eigen geïnitieerd sponsor-project te starten  

(bvb. wedstrijd , verkoop , benefiet) 

 

Het universitair verder studeren is uiteraard slechts weinig van onze sponsorkinderen gegund. Het 

geld dat daar voor nodig is , en dat voor minstens 4 opeenvolgende jaren , maakt de kans op 

verderstuderen zo goed als onbestaande. Bid met ons mee dat toch meer jongeren deze droom 

gerealiseerd kunnen zien worden , omdat hun God via u voorziet ! 

  

Heeft u vragen over sponsorgeld , aarzel niet 

daniel.vanlaeken@world-outreach.com 

WhatsApp +6281348076914 

Wij bidden voor Gods leiding over uw initiatieven en bidden u Zijn liefdevolle zegen toe. 

 

 

Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. 

Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. 

Amen. (Rom.11:36 over Jezus)  

 



 

De laatste 2 maanden hebben we geleerd hoe moeilijk het  ouderschap soms kan 

zijn.  Ribka  kreeg plots heel natte eczeem in al haar huidplooien , alsook op haar hoofd en in 

haar aangezicht. Dat leek wat uitslag in het begin maar werd langzamerhand toch zorgwekkend. 

De dokter hier in Sanggau stelde vast dat het een allergie was en gaf wat medicatie. Tot ons 

verdriet werd het de daaropvolgende dagen zelfs nog erger ! We voelden ons machteloos. 

We konden niet anders dan naar buurland Maleisië reizen en bij een specialist op consultatie 

gaan. Die stelde vast dat het geen allergie was , maar een huidziekte (seborrheic dermatitis) , en 

gaf meteen een andere zalf om het te bestrijden.  Waarvoor onze grootste dank, want twee dagen 

later was er al een enorme verbetering. Tot de dag van vandaag blijft het dagelijks verzorgen 

nodig, maar Ribka ziet er weer stralend uit. Haar huidje is weer mooi gaaf , en haar hoofdhaartjes 

groeien vast weer gauw terug na de gedwongen scheerbeurt die ze van papa en mama kreeg. 

Zowel Ethan als Ribka stellen het verder erg goed. Wij danken de Heer voor onze 2 prachtige 

kinderen. 

  

 

PAPIERMOLEN 

Op de laatste dag van deze maand verloopt mijn verblijfs- en werkvergunning. Al maanden van 

tevoren is een verlengingsaanvraag ingediend , want de ervaring leert ons dat dat nooit vroeg genoeg 

kan. Misschien zijn de vele stroompannes er mede de oorzaak van. 

Ook blijkt dat er dit jaar enkele nieuwe voorwaarden zijn , zoals bvb. het afsluiten van een 

gezondheidsverzekering , daarbovenop ook nog eens een werkverzekering. Dat lieten ze ons begin 

deze maand weten. Ondertussen is dat snel in orde gebracht en reeds ingediend , nu is het afwachten 

en hopen (bidden) dat het nieuwe jaarvisum tijdig zal worden afgeleverd! Ons vertrouwen is in de 



 

Heer Die voorziet op Zijn tijd. 

 

Ook het Belgische en Indonesische paspoort van Ribka is van lange adem geweest. Na bijna 4 

maanden van paperassen , gemeente- en immigratiediensten , ambassade , legaliseringen , beëdigde 

vertalingen enz. is het dan toch in orde gekomen. Ribka heeft nu ook de dubbele nationaliteit. Dank 

U Heer voor geduld en geloofsvertrouwen! 

 

WERK 

Binnen de ministry lopen de 'opsmukwerken' voor het nieuwe schooljaar dagelijks verder. Deuren , 

bedden , vloeren , ramen , ... alles wordt in de verf (soms vernis) gezet. Douches worden 

gemoderniseerd , zitbanken gefabriceerd , enz. Rond deze periode van het jaar kunnen we best een 

team "handige Harry's" gebruiken. Wij blijven bidden dat de Here Jezus meer mensen 'dit 

zendingsveld' instuurt. 

 

Naast het liefdevol zo(r)gen voor onze eigen kids heeft Uci de eer om alle uurroosters op te stellen 

voor het nieuwe schooljaar. Dat is een hele uitdaging ; alle kids en alle leiders hun activiteiten in 

schema's 'gieten'. Puzzelen dus! Totdat iedereen zijn weekplanning op elkaar is afgesteld. Wie geeft 

bijles/Bijbelstudie/preek aan wie , waar , wanneer enz... Als het haar even te zwaar wordt gaat ze in de 

tuin zwoegen.  

 

HOOG BEZOEK 

Wij kijken uit naar eind augustus , want mijn vader en jongste broer komen ons 3 weken bezoeken. Mijn vader 

was hier al eens eerder , toen wij 3 jaren geleden trouwden. Ruben vliegt voor de eerste keer naar Azië. Een heel 

avontuur voor hun , alsook voor ons. We zijn heel blij dat onze kids wat tijd met hun Vlaamse familie kunnen 

doorbrengen hier in Borneo , en dat papa en Ruben hier een bijzonder gezegende tijd met ons allen kunnen 

meemaken. 

 

LEADERSHIP MATTERS COURSE 

De 2e helft van september ga ik samen met Wolfgang en Heidi een leiderschaps-cursus volgen in Kathmandu 

(Nepal). Dat zou voor mij financieel niet haalbaar zijn , mede omdat de vlucht en het verblijf vrij kostelijk zijn. Maar 

ik ben erg dankbaar dat de Heer voorziet via World Outreach International , die alle kosten op zich nemen. Op 

deze manier willen zij investeren in hun 'personeel'. Alle info over deze opleiding vindt u hier : 

https://www.wetrainleaders.org/lmc/  



 

 

 tijdens de jaarlijkse traditionele Dayak viering in Sanggau  

 

Wij danken voor uw gebeds-steun:  

• bid voor meer kindsponsors voor New Hope Ministry ; er zijn nog altijd kinderen - vooral de 

nieuwe lichting - die geen persoonlijke sponsor hebben !   

• bid voor alle nieuwe kinderen die hier zijn komen wonen , dat zij zich hier echt thuis gaan 

voelen en na verloop van tijd de liefde van de Here Jezus zullen ontmoeten  

• bid voor onze evangelisatieklas die weldra terug van start gaat : bid voor hun die het 

evangelie delen alsook voor hun die het zullen horen + bid dat wij vele Bijbels mogen 

weggeven aan 'kandidaat-bekeerlingen'  

• bid voor Norma dat zij gauw terug gezond wordt en weer naar huis mag  

• bid van tijd tot tijd ook voor de Vlaamse zendelingen in de wereld (zie link onderaan)  

• dank God voor het prachtige eindresultaat van het beddenproject van de zondagsschool van 

het Evangeliehuis in Houthalen , alsook voor de pastadag in de christengemeente van 

Zwartberg  

• dank God voor de universiteitsdeur die open zwaait voor Tiurma  

 

U kan onze bediening steunen via 

IBAN : BE15 235 0186258 30 

BIC : GEBABEBB 



 

Vermeld uw naam a.u.b. 

 

ons World Outreach-profiel 

 

Vlaamse zendelingen  

 

bid voor Indonesië  
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