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Beste Gemeenteleden 

de genade van God is aan ons bekend geworden , waardoor voor alle mensen 

eeuwige redding mogelijk werd. En daardoor leren wij dat wij ons van ons slechte 

leven en onze zondige verlangens moeten afkeren , om voortaan van dag tot dag 

verstandig en goed te leven , met ontzag voor God. Wij moeten vol verwachting 

uitkijken naar de tijd dat wij Zijn heerlijkheid zullen zien , de heerlijkheid van onze 

grote God en Redder , Jezus Christus. Hij is voor onze zonden - onder Gods oordeel - 

gestorven om ons te redden. Hij behoedt ons ervoor dat wij telkens weer tot zonde 

vervallen. Daardoor heeft Hij ons gemaakt tot Zijn eigen volk dat zuiver van hart is 

èn een groot verlangen heeft om goed te doen.  (Titus 2:11-14) 

  

Paulus inspireert Titus om hierover te spreken , om dit te onderwijzen en "de 

mensen aan te moedigen èn terecht te wijzen". Hebben wij dezelfde 

verantwoordelijkheid als Titus om over zulke geestelijke dingen te spreken?  

Deze leringen zijn Bijbelse waarheden die wij nooit uit het hart mogen verliezen , 

meer nog zelfs , dienen te onderwijzen (schrijft Paulus). 

Niet alle gelovigen delen deze zelfde verantwoordelijkheden. Niet iedereen is leraar 

of bevoegd om terecht te wijzen , dat is onder andere aan de oudsten en predikers. 

Maar iedere gelovige wordt door Gods Woord geïnspireerd om over het Evangelie 
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te spreken. 

Dus lieve br/z , laten we spreken over de prachtige dingen die we lezen in Gods 

Woord alsook over de vele bijzondere persoonlijke ervaringen met Jezus in 

ons leven. 

 

"Wij zijn door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn , mensen die voor 

God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is Die u 

geroepen heeft om vanuit de duisternis naar Zijn heerlijk licht te komen." (1 Petrus 

2:9) 

  

 

 



 

Er zijn nog zoveel stammen en zoveel mensen in Kalimantan die ook het evangelie 

nog moeten horen. Veel landelijke stammen die hongeren naar het Woord maar 

zonder Herder of Kerkleider. Hier in Living Waters Village bezoeken we regelmatig 

zulke dorpen. Met vaste regelmaat op bezoek om onze kerkstichters aan te 

moedigen en dorpen te zoeken die een gemeente-leider nodig hebben , of waar 

enkele van onze jongens/meisjes uit LWV kunnen meehelpen. 

Deze avontuurlijke 'mission-trips' zijn niet alleen voor leiders of volwassenen, maar 

ook voor jonge volwassenen/tieners met een hart voor zending, om op plekken te 

gaan waar anderen niet zouden durven. Veel van de dorpen die we in zulk een 

situatie treffen en die hulp nodig hebben, zullen straks dorpen zijn waar in de 

toekomst tientallen/honderden van onze Bijbelschoolstudenten de Here zullen gaan 

dienen. 

Bid met ons mee voor 'de evangelisten en predikanten' die u op deze foto ziet , 

dat de Heer hun gebruikt om de werken te doen die Hij Zelf van tevoren voor hun 

heeft voorbereid.  

Ditjes & datjes :  

• Uci werd in mei 34 jaar. We hebben dat gevierd met alle bewoners van het 

Zakharia-huis , en zijn de Here dankbaar voor haar voorbije - alsook voor 

haar nieuwe - levensjaar.  

• België 2021 gaat niet door , tot onze grote spijt ! De Europese restricties 

laten niet-Europeanen nog steeds niet binnen. Er zijn enkele uitzonderingen 

(een 8-tal landen die op de EU 'white-list' staan) , maar daar is Indonesië niet 

bij. Dus Uci mag niet mee , en Ethan & Ribka vinden het geen goed idee 

om 'mama' thuis te laten. Gods Woord leert ons dat we ons geen zorgen 

moeten maken (in Matteüs 6 bvb.) want onze hemelse Vader weet wat wij 

nodig hebben.  

• Als B-plan hebben we dan maar een binnenlandse vakantie gepland. 

Graag willen we naar het Indonesische eiland Lombok. Enkele jaren 

geleden was ik daar al eens een week toen een zware aardbeving daar 

veel verwoesting had aangericht , en wij daar met een team vrijwilligers 

vanuit Borneo noodhulp zijn gaan verlenen. Het is een prachtig eiland met 

mooie stranden en wij kunnen ons daar zeker een maandje goed amuseren 

met ons viertjes. Momenteel is mijn verblijfsvergunning nog geldig tot 1 

augustus , MAAR omdat ik in maart een aanvraag heb ingediend voor een 



 

vergunning van 5 jaar , is mijn paspoort momenteel 'in behandeling' bij 

immigratie , en deze instantie laat ondertussen al 3 maanden op zich 

wachten. Ik geef het volledig aan de Heer en wil u vragen om mee te 

bidden dat mijn paspoort vóór 18 juni wordt uitgereikt. Dan kunnen wij de 

21ste vertrekken. Na 3 volle jaren zonder vliegreis zien wij er erg naar uit 

om samen een goede vakantie te genieten. 

• Ethan is er al helemaal klaar voor om straks naar school beginnen te gaan. 

Hij mag dit schooljaar de overstap maken naar de officiële kleuterklas. Dan 

volgt volgend jaar zijn eerste leerjaar. Hij is nu al een hele flinke leerling , wij 

zijn erg fier op hem. Hij schrijft al bijna het hele alfabet , kent de klok al een 

beetje , kan al vlot Bijbelverzen memoriseren , enkel lezen kan hij nog niet. 

• Ribka zal nog een jaartje moeten volhouden bij de peuters. Zij is zelfs nóg 

leergieriger dan haar broer , maar nog geen 5 jaar en zal dus (gelukkig 

maar) niet in hetzelfde leerjaar zitten als hem. Dat zou moeilijk zijn moesten 

die twee in dezelfde klas zitten alle jaren. Arme leraars ;-) 

• Door de wereldwijde tekorten aan grondstoffen is er ook in Indonesië een 

tekort op de bouw-materialen-markt. Dat voelen ook wij op onze 

bouwwerven hier. Langer wachten dan gebruikelijk op bestelde 

bouwmaterialen bemoeilijkt het afwerken van onze kinderhuizen en 

schoolgebouwen. Het grote voordeel is dat nu alle overschotjes - tot op het 

laatste kleine stukje zelfs - opgebruikt worden en onze rekken in het 

magazijn eens helemaal leeg zijn. 

 

  

 

De 2 allernieuwste kinderhuizen : het Jonathan- en het David-huis , vlakbij de school 
 



  

 

Op ziekenbezoek bij een oude vriend in Sanggau. 

Bid voor Mr. Aan die al enkele maanden werkonbekwaam is na een herseninfarct. Zijn hele 

linkerhelft is nog steeds verlamd en daardoor kan hij al maanden op rij zijn eethuis niet openen 

in het centrum van de stad Sanggau waar wij vroeger woonden. Hij heeft een jaar of 4 geleden 

het evangelie gehoord , en zelfs aangenomen op dat eigenste moment. Hij is toen enkele 

dagen beginnen Bijbel lezen , maar het heeft (nog) geen ware bekering tot gevolg gehad. Blijf 

met bidden en smeken Mr. Aan opdragen in uw gebeden tot de Here Jezus , opdat Jezus Zelf 

hem leidt uit de duisternis (buddhisme en animisme) tot het licht , en van de macht van satan 

tot God. (Handelingen 26:18)  

 

  

 

Het dak voor de overdekte speelplaats lagere school ligt er op. 

Nog 3  gebouwen met klaslokalen krijgen binnenkort ook nieuwe dakplaten. U kan heel goed 

zien op de foto dat deze na 13 jaren tropisch klimaat aan het doorroesten zijn. De lichtgrijze 

nieuwe dakplaten zijn van hoogwaardige kwaliteit en zouden tot 3x langer moeten meegaan. 

 



  

 

Nasius & Meri zijn onlangs getrouwd.  

Zij dienen allebei de Heer hier in Living Waters Village in het onderwijs. Nasius woont al 

12 jaren in LWV en is leraar Chemie. Meri komt uit het dichtstbij gelegen dorpje hier , en is 

lerares Indonesisch. 

 

  

 

Perengki & Ilin zijn het voorbije weekend getrouwd. 

Zij hebben na 10 jaar verkering elkaar het ja-woord gegeven in ons aller bijzijn. Het was een 

heuglijke dag voor ons allen. Wij danken de Heer voor Zijn voortdurende goedheid. 

 



 

 

Samen met al 'onze kids' van het Zakharia-huis op jaarlijkse uitstap naar de Pintas rivier   

 

 

Gebedspunten : 

Gemeenteleden , wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;   

• bid voor een gezegende start van de theologische faculteit op ons eigen 

LWV terrein (= Bijbelschool) 

• bid voor 'pelayanan diakonia' (= diakonia ministry). Onze kerkleider trekt er 

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 er op uit sturen. 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 dan specifiek "diakonia" a.u.b. 

• bid voor de 2 koppels die onlangs getrouwd zijn èn voor nóg 2 koppels die in 

de komende 2 maanden zullen gaan trouwen. LWV kinderdorp groeit dag na 

dag , en we zijn ondertussen al op weg naar 800. Gods visie voor LWV is om 

voor 1000 verwaarloosde kinderen onderdak èn voor 2000 kinderen scholing 

te bieden , dus we komen dichter ;-) 
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• bid ook voor voortdurende bescherming voor alle LWV bewoners. De covid 

besmettingsgraad in onze provincie is de laatste weken in stijgende lijn , 

meer en meer omliggende dorpen hebben er nu momenteel wèl problemen 

mee. De ministry heeft dan ook besloten om in lockdown te gaan, zoals vorig 

jaar ook al enkele weken werd ingevoerd.  

• dank voor Pinksteren. Onlangs mochten we weer vieren dat de Here Jezus 

ten hemel is gegaan en de Heilige Geest heeft gezonden om de wereld te 

overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Jezus had Zijn 

werk volbracht. Wij zijn door Hem gekocht en betaald , en verheerlijken Hem 

nu met ons lichaam dat een tempel is van diezelfde Heilige Geest. Hij is 

heengegaan om voor ons een plaats te bereiden. Hij heeft ons hier niet als 

wezen achtergelaten. Jezus zal weder komen en zal u tot Zich nemen , opdat 

ook u zijn moogt waar Hij is. Hallelujah ! 

 

 

U kan onze bediening als zendingswerker 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/ 

 

 

Leestip : de geestelijke mens (Watchman Nee) , klik hier 

Ik ben al enkele maanden aan het lezen in dit zwaarlijvige boek , en wil het mijn broeders/zusters in het 

geloof graag aanbevelen. Veel leesplezier ! Laat me weten wat u ervan vindt a.u.b. 

(in het engels 'the spiritual man' - gratis) 
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