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Warme zomergroeten beste Gemeenteleden 

wij zijn volledig verfrist en hebben 'onze batterijen' eens goed kunnen opladen tijdens 

een onvergetelijke zomervakantie in Lombok. Vier weken lang hebben wij als gezin 

daguitstapjes gemaakt op dit prachtige Indonesische eiland. Genieten van elkaar op 

één of ander strand aan de prachtig blauwe zee , samen schelpen zoeken en snorkelen 

, spelen , kano-varen , lange wandelingen maken , lekker 'pikant' eten , enz...  

De Heer heeft ons erg verwend. 

 

Het was van begin tot eind een zegen , een geschenk van de Here Jezus. Vliegtikets 

hebben ons in totaal 450€ gekost. (daar hebben we nog niet 1 tiket voor naar België). 

Onze covid-testen voor heen en terug hebben bijna net zoveel gekost. Jammer ! 

We mochten wonen in het huis van een Amerikaans zendingspaar die voor enkele 

maanden in de VS zijn. Gratis en voor niets ! Wij kennen hun niet persoonlijk , zij zijn 

vrienden van een ander zendingspaar in Lombok die wij wèl kennen. Ook mochten wij 

zomaar een maand lang kosteloos deze mensen hun auto gebruiken. Gelukkig mochten 
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we wel zelf nog de benzine betalen ;-) Ongelooflijk scenario , maar eerlijk waar. De Heer 

heeft zo Zijn dienaren wereldwijd verspreid , heb ik in de loop van mijn bediening 

geleerd. 

 

Lombok is christelijk quasi onbereikt  , dat is erg zichtbaar ; we hebben vele kilometers 

gereden , maar we hebben maar één christelijke kerk gezien. Dit kleine eiland heeft wèl 

meer dan 10.000 moskeëen. Ja , echt waar , meer dan tien-duizend! 

 Wat is er nog veel werk voor handen in deze wereld. Alleen al in Indonesië , de grootste 

moslim-natie ter wereld , zijn zeker wel duizenden evangelie-predikers nodig. 

  

Wat is de oogst in deze 21e eeuw toch groot.  

Waar zijn alle arbeiders ? 

Bid met ons mee dat de Heer een nieuwe lichting opwekt om te gaan , daar waar Hij 

het nodig acht. Ook hier in de ministry zijn velen in opleiding om te gaan èn te 

verkondigen. Wij zien nu reeds uit naar de bijzondere dingen die de Here God via hun 

gaat doen. 

  

 

  

Over oogst gesproken ; wij vierden afgelopen zaterdag ons jaarlijks 'Gawai Dayak'-

feest. Dat is het jaarlijkse traditionele oogstfeest dat in Kalimantan een erg geliefd 

jaarfeest is. De Dayaks vieren oorspronkelijk tijdens dit 'festival' de opbrengst van een 

goede oogst , en geven dank. Dayaks die de Here Jezus nog niet kennen geven dank 

aan hun afgoden. Als animisten hebben ze geen tekort aan afgoden. Dayaks die wèl al 

gelovig zijn , danken uiteraard de Here Jezus alleen ! Net zoals hier bij ons in Living 

Waters Village. Alleen Jezus verdient al onze dankzegging en lofprijs , geen bos- of 



 

riviergeesten , maar Jezus Christus , de Soevereine Heer en Heiland. Hij is het Die in 

alles voorziet , steeds weer opnieuw , dag in dag uit. Ik hoop dat u persoonlijk dit ook zo 

ervaart en op een dankbare manier 'uw gegeven leven' leeft.  

 

  

 

Een dag later (afgelopen zondag) was het hier al opnieuw feest , want ons kinderdorp 

vierde zijn 18e verjaardag. Een ongelooflijk levensverhaal schrijft dit kinderdorp , en dit 

is nog maar het begin. Slechts 18 jaren geleden is de Heer in deze jungle beginnen 

bouwen aan Zijn Dayak' kinderdorp. Een plek van hoop en erkenning  voor vele 

duizenden , waar hun jonge bestaan een levensvernieuwende wending krijgt. Een thuis 

voor vele minderbedeelden , vaak zelfs verwaarloosden , waar Jezus' liefde  wordt 

onderwezen en gepraktiseerd. Dit dorp is nu qua leeftijd 'officieel' volwassen en gaat nu 

verder studeren aan de Bijbelschool. De Heer heeft Zijn wegen reeds bekend gemaakt , 

en dus zien we met z'n allen vol verwachting uit naar wat komen gaat. Spannend !  

 



  

 

Het is niet gelukt om het hele kinderdorp in één foto te kunnen klikken (bijna) 
Als u alles wil zien zult u eens op bezoek moeten komen ;-)  

 

Ditjes & datjes :  

• België 2021 ging dus niet door en werd Lombok 2021. Zeker geen tegenvaller, 

maar toch willen wij blijven bidden voor een spoedig België-bezoek voor onze 

volgende vakantieperiode.  

• Mijn 5-jaren visum is in orde. Prijs de Heer ! Geen jaarlijkse paperassen en 

rompslomp meer , hallelujah ! 

• Ethan gaat nu dagelijks in zijn uniformpje naar school. Wat ben ik fier op mijn 

zoon die zo flink is en zo leergierig.  

• Ribka is al voor de 2e week 'in de rouw' omdat zij niet meer bij Ethan in de klas 

zit. Wat hebben we met haar te doen , zo zielig.  

• Er zijn de afgelopen twee maanden heel wat nieuwe kinderen bijgekomen. En 

wat mij opvalt is dat er heel wat kleintjes bij zijn. Kinderen van een jaar of 5-6. Zij 

lopen hier met grote ogen , alles is nog zo nieuw voor hun hier. Een totaal 

andere wereld dan bij hun in het dorpje.   

o Ik probeer mij soms voor te stellen hoe moeilijk het voor de ouders moet 

zijn om hun eigen kind naar hier te brengen , wetende dat deze voortaan 

hier wordt opgevoed , zonder zijn eigen ouders regelmatig te kunnen 

zien. Ouders mogen natuurlijk op bezoek komen, maar omdat vele 

kinderen van redelijk verre afstand komen , zijn er maar weinig ouders 



 

die soms eens helemaal tot hier komen. Het kost hun ook wat geld om 

tot hier te geraken. Wat zijn Uci en ik erg gezegend met onze twee 

kinderen altijd dicht bij ons. Dit besef geeft ons een hart vol liefde voor 

de vele kinderen hier die hun ouders wèl jaren op rij moeten missen. 

 

 

Foto-gallerij :  

  

  

 

Ethan & Ribka doen niet liever dan 'in de zee' of 'op het strand' spelen 
 

  

 

het Zacharia-huis heeft weer 4 nieuwe bewoners (Putri , Abednego , Lawa & Aden) 

 



  

 

Ethan en zijn vriendjes in de kleuterklas  
 

  

 

het hart van ons kinderdorp ; de centrale polyvalente 'speelplaats' en het rode 'Eved'-huis , 

krijgen weldra één groot nieuw dak 

 

 

Gebedspunten : 

Gemeenteleden , wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;   

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

eigen LWV terrein (= Bijbelschool) half Augustus. 

• bid voor een tsunami aan arbeiders om Zijn wereldwijde oogst binnen te 

halen. 

• bid voor meer zendingswerkers in dit kinderdorp. We zijn maar met 7 

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 nog beter te 

kunnen dienen. 

• bid voor 'pelayanan diakonia' (= diakonia outreach). Onze 

voorganger 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 Yolanda , de vrouw van onze voorganger , die al jarenlang 

nierpatiënt is en ook voortdurend dialyse moet doen. Het gaat momenteel 

niet goed met haar. 

• bid voor de 84 nieuwe kinderen die hier onlangs zijn komen 

wonen. LWV kinderdorp groeit dag na dag. Gods visie voor LWV is om 

voor 1000 verwaarloosde kinderen onderdak èn voor 2000 kinderen 

scholing te bieden , dus we komen steeds dichter. 

• bid ook voor voortdurende bescherming voor alle 780 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 alle sponsors wereldwijd , die dit grote kinderdorp vanop 

lange afstand mee helpen 'bouwen' , geestelijk alsook fysiek. Moge de 

Heer iedere betrokkene liefdevol zegenen.  

• dank voor alle vanzelfsprekend-lijkende-dingen , die eigenlijk stuk voor 

stuk erg bijzonder zijn. Dat zijn er ontzettend veel ! 

 



 

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/ 

 

  

 

zonsopgang in Oost-Lombok  
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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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