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Alweer onze laatste brief voor dit jaar. Gemeenteleden , wij zijn u dankbaar voor uw 

betrokkenheid gedurende geheel 2017 en blikken terug op een gezegend jaar in New 

Hope kinder-ministry onder leiding van de Allerhoogste en verblijden over de vruchtbare 

samenwerking met u allen.  

In naam van de meer dan 100 kinderen die hier wonen èn alle staff kan ik u laten weten 

dat wij al uw hulp zeer appreciëren. Wij begrijpen allemaal heel goed dat dit ‘jonge 

zendingsveld’ enkel en alleen in werking kan blijven door uw gebeden en engagement. Al 



 

onze kinderen zijn zich zeer bewust dat ‘onbekenden’ het voor hun mogelijk maken om 

hier een goede opleiding , opvoeding èn scholing te genieten. Slechts weinigen kennen 

hun sponsor persoonlijk , en nog minder hebben hun sponsor ooit ontmoet. 

Maar allen danken regelmatig de Here Jezus voor het voorrecht een sponsor in het verre 

buitenland te hebben (al dan niet bekend). 

Deze kinderen weten dat het leven in hun dorp in groot contrast staat met hun leven hier in 

New Hope. De meesten van deze kinderen begrijpen dat dit allemaal niet zo 

vanzelfsprekend is , en dat dit allemaal geen toeval is , doch van bovenaf geregisseerd. 

Wij als leiding en directe verantwoordelijken van al deze kinderen zetten dan ook alles op 

alles om hun in dit bewustzijn te helpen groeien , zodoende hun tot voorbeeld en zegen te 

zijn , opdat wij met zijn allen samen , tot eer en glorie van God onze Vader , mogen 

worden als instrumenten in Zijn hand. 

Hij Zelf heeft goede werken voorbereid voor elk kind en elke volwassene hier , laten wij 

dan ook daarin gaan wandelen. Veel leesplezier Gemeenteleden ! 

 

 

 

De Here , onze God , is de God der goden en de Here der heren , die wees en weduwe 

recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven. Hij 

is onze lof en Hij is onze God. (Deuteronomium 10)  

 

 

 

Onze dochter Ribka is ondertussen al bijna 8 maanden. En Ethan wordt eind december 2 

jaar. Ze doen het allebei erg goed , en daar zijn we heel dankbaar voor. Ribka haar huidje 

heeft nog steeds dagelijkse verzorging nodig , maar het eczeem wordt steeds minder 

hebben we de indruk. Ethan is één-en-al energie , niet te stoppen , behalve dan tussen 

11u30 en 13u30 wanneer zijn biologische klok hem in slaaptoestand legt.  

Nu dat onze 2 baby's stilaan grote peuters worden , kunnen Uci en ik elkaar wat aflossen 

wat betreft onze bediening. Uci is erg blij dat ze stilaan terug dingen kan opnemen die ze 

twee jaar geleden heeft moeten stopzetten. Het einde van een lange periode van 

zwangerschap en borstvoeding komt in zicht en het steeds geduldig uitzien naar die dag 

dat ze opnieuw vooraan in de wiskunde-klas zou kunnen staan , is tot haar grote vreugde 

onlangs gepasseerd.  

Ook andere activiteiten en verantwoordelijkheden trekt ze opnieuw naar zich toe , zoals 

bvb. de productie van de meer dan 200 kerstkaarten die door de kids gemaakt dienen te 

worden voor het eind van de maand. Wij zijn God dankbaar omdat Hij Uci de afgelopen 2 

jaren heeft gesteund en bijgestaan in haar overweldigende rol als full-time moeder. Een 

nieuw seizoen breekt nu aan en wij vragen jullie gebed om de balans te vinden tussen 

ouderschap en leiderschap. Alvast onze dank daarvoor!    
 



 

 

"Ik ben Sofia en ben 17 jaar jong ,  en woon sinds juni 2016 in New Hope. Ik zit nu 

ondertussen in het 2e middelbaar want ben pas vanaf mijn 9 jaar naar de lagere school 

beginnen gaan. Vorig jaar in september schreef ik me in voor de evangelisatie-klas , en 

na twee weken oefenen kende ik het evangelie-verhaal uit m’n hoofd en begon het aan 

vrienden binnen New Hope en aan vrienden op school te vertellen. Enkele van mijn 

vrienden op school , zoals Erni , Chandra , Diana en Sourma luisterden heel aandachtig 

en wilden meteen na mijn verhaal in Jezus gaan geloven. Mijn 'New Hope vrienden' 

Lagia , Nadia , Marianna , Elna en Lusia wilden ook allemaal graag leren hoe Jezus te 

verkondigen aan iemand , en zij volgen nu ook deze evangelisatie-lessen. Als ik straks 

met kerst even op vakantie mag bij mijn mama , wil ik ook graag getuigen in de kerk over 

hoe ik anderen het evangelie vertel. Mijn mama heb ik tijdens de zomervakantie al het 

evangelie-verhaal verteld , en nu bid ik dat God me de kans biedt om ook mijn broer die 

al getrouwd is en twee kindjes heeft , over Jezus te vertellen. Mijn eerste straat-

evangelisatie was in mei 2017 op de Global Outreach Day , toen we met de hele klas hier 

in Sanggau zijn gaan evangeliseren in de voor- en namiddag. Samen met Jennister 

vertelde ik het evangelie die dag aan een opa die op een bankje zat. Ik ben heel blij dat ik 

‘het goede nieuws’ mag vertellen aan iedereen die het nog niet eerder gehoord heeft. 

Mijn grote droom is om later Bijbelschool te doen en predikant te worden. Wie weet mag 

ik ooit het evangelie vertellen op een ander eiland van Indonesië , of misschien zelfs in 

het buitenland."  



 

 

 

Momenteel draait onze evangelisatie-klas weer op volle toeren. De Heer voorziet op 

zondagochtend een groep van 23 jonge zielen die gemotiveerd zijn om te leren èn te 

evangeliseren. Van deze grote groep zijn er 9 jongeren (16+) die op zaterdag-avond mee 

de straten in gaan om het goede nieuws te verkondigen. De andere 14 jongeren vertellen 

aan de hand van 'de goed test' het evangelie van Jezus Christus aan vrienden op school 

of aan toevallige voorbijgangers. Van onze Vlaamse sponsors kregen we 20T-shirts 

cadeau die nu nog meer duidelijk maken dat wij met een bepaald doel mensen 

aanspreken , of zoals het opschrift op ons shirt het zegt "uit de duisternis tot het licht"! 

(Handelingen26:18)  

 

Onze oproep aan jullie om 50 Bijbels te sponsoren was zulk een groot succes dat we 

besloten om geen 105 Bijbels aan te kopen - het zou wel eens lang kunnen duren 

vooraleer we die allemaal kunnen cadeau doen - maar gewoon 50 stuks ,  zoals 

vooropgesteld. Daarvan konden wij al 11 Bijbels gratis weggeven , telkens nav een 

evangelisatie-gesprek. Prijs de Heer en bid met ons mee dat ze tot zegen zijn in de 

levens van nieuwe gelovigen.  

 

De rest van het sponsorgeld werd gebruikt om christelijke boeken aan te kopen (46 stuks) 

die we dan hier 'aan de helft van de prijs' verkopen aan de jongeren in de ministry. Zij 

kunnen hun zakgeld sparen en dan een goed boek kopen aan een zeer voordelige prijs 

(gemiddeld 2€) ; in een maand tijd hebben we al 25 boeken verkocht , en met het beetje 

opbrengst wat we recupereren kunnen we straks als ze op zijn weer nieuwe bestellen. We 

zijn heel enthousiast over ons "boekenwinkeltje" , want het is 'onbekend terrein' onder 

onze jongeren om een boek te lezen , laat staan een christelijk boek. Wij danken de Heer 

voor deze nieuwe ingeving en vragen u om mee te bidden voor alle jongeren die aan het 

lezen gaan , dat ze er geïnteresseerd in blijven en zodoende geestelijk nóg meer mogen 

groeien.  
 



 

 

 

 

 

• De praktische werken krijgen steeds minder ruimte in onze nieuwsbrieven 

merk ik , maar ze zijn er wel nog hoor. Een lange lijst met kleine èn grote 

klussen die regelmatig wordt bovengehaald om te schrappen en/of wat bij te 

schrijven. Wij nodigen u uit om ons persoonlijk enkele weken te komen 

helpen 'klussen' hier in New Hope. Vrijwillig en onbezoldigd uiteraard , maar 

...  Lukas 6:23 

• Sinds een paar weken wordt aanzienlijk meer tijd besteed aan geestelijk 

onderwijs , zowel in de Bijbelklassen alsook in de evangelisatie- en 

discipelschapsklas. Persoonlijk ben ik enorm enthousiast over de 

Indonesische versie van 'The Bible Project' ; filmpjes per Bijbelboek en/of 

per topic in het Indonesisch. Ook de jongeren vinden het super: alles klaar en 

duidelijk èn Bijbelgetrouw uitgelegd in enkele minuten , zodat er nog veel 

lestijd over blijft om 'te verdiepen'. Wat een zegen dat TBP hun materialen 

online gratis ter beschikking stellen , en dan ook nog in meerdere talen 

(gelukkig voor ons zit daar Indonesisch tussen). Dank de Heer voor zulk een 

professionele geestelijke 'tool'  

 

 



 

 

 

 

Gemeenteleden , wij zijn als christelijke kinder-ministry volledig afhankelijk van onze 

sponsors , en willen u daarom vriendelijk uitnodigen om onze rubriek 'sponsoring' even te 

bekijken   

Lees meer 

  

 

 

 

Het is nu ondertussen alweer 18 maanden geleden dat we in België op bezoek waren , 

dus we zien er al erg naar uit om jullie straks in juni weer allemaal te kunnen ontmoeten. 

Al onze broeders en zusters in Christus , onze familie die we vaak missen , al onze 

vrienden en iedereen die ons nauw aan het hart ligt. We gaan langzaam aan beginnen 

zoeken naar de voordeligste vliegtickets en onze planning beginnen maken voor de 

periode dat we in België zijn. Er komt heel wat bij kijken , maar we leggen de 

voorbereiding en deze hele familie-trip in Gods hand , wetende dat Hij met ons is. Het is 

onze 2-jaarlijkse "grote vakantie" , maar onze bediening biedt uiteraard bijzondere 

mogelijkheden om ook in België 'in dienst te staan' van deze kinder-ministry èn de Here 

Jezus. 

 

  

  

Wij danken voor uw gebeds-steun:  

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

die geen persoonlijke sponsor hebben ! 

• bid voor onze New Hope kids dat er zich voor hun - door 'het boekenwinkeltje' - 



 

een nieuwe gewoonte ontplooit , namelijk die van "het recreatief lezen" 

• bid voor onze evangelisatieklas die wekelijks "de straat op gaat": bid voor Sofia en 

alle anderen die het evangelie delen , alsook voor hun die het zullen horen + bid 

dat wij vele Bijbels mogen weggeven aan 'nieuwe-bekeerlingen' 

• bid voor alle voorbereidingen en planning aangaande ons België-bezoek over 7 

maanden 

• bid voor het in balans houden van ons ouderschap tov. ons leiderschap in NHM 

• dank voor alle sponsorprojecten die in 2017 door de Heer rijkelijk werden 

gezegend  

• dank voor 'The Bible Project' online , een rots in de digitale branding 

 

 

 

U kan onze bediening steunen via 

IBAN : BE15 235 0186258 30 

BIC : GEBABEBB 

Vermeld uw naam a.u.b. 

 

ons WO-profiel
 

 

 

New Hope website
 

 

    

 

 

Ethan en zijn vele grote broers en zussen  
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