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Beste  Gemeenteleden 

  

"Groot is de God Die u geroepen heeft ! Als Hij u niet zou geroepen 

hebben liep u nog steeds in het duister , uw ondergang tegemoet !" 

Staan we daar wel vaak genoeg even bij stil , of is het zo vanzelfsprekend 

geworden dat wij gered zijn , dat we er niet eens meer "bij stil staan"? 

Blijkt uit onze voortdurende dankbaarheid èn dienstbaarheid dat wij "ons 

leven in Christus" nog iedere dag opnieuw als 'onverdiende genade' 

beschouwen? 

 

Wij hebben een drukke bediening net zoals alle andere zendingswerkers 

wereldwijd (+/- 400.000) maar willen toch dagelijks de tijd nemen om onze 

identiteit in Jezus te overdenken , want daaruit putten wij kracht en zegen. 

Daarin ontvangen wij bevestiging door Zijn dagelijks Woord en leren wij zien 

hoe als gereedschap in Zijn genadige hand te zijn. (voor een grappige 

Bijbelse overdenking ivm 'gereedschap' , lees Jesaja 10:15) 

 

P.S.: Ik las dat de gemeente van Zwartberg en Houthalen op 3 oktober 'een liefdemaal' 

hebben samen. Wat een vreugde , na zo lange tijd kunnen jullie weer eens samen 

eredienst houden. Het is dan ook de Heer Zijn verlangen om regelmatig samen te 
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komen en tijd te maken voor elkaar. (en frietjes met stoofvlees te eten). 

Ik herinner mij nog goed dat onze gemeentes vroeger veel vaker samen kwamen -in de 

jaren '80 vooral- toen ik nog in de zondagsklas zat. Soms hadden we pick-nick of 

sportdag in 'de basvelden' , of een voetbalwedstrijd , of 'Spring'-festival in de 

Limburghal. Waar is de tijd naartoe ... 

Laten we bidden dat de Heer onze gemeentes nieuw leven inblaast wat betreft zulke 

samenkomsten , tot zegen van vele nieuwe gelovigen , en tot hereniging van de velen 

die ooit afgehaakt zijn.  

  

Diakonia : 

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

Heel af en toe kan ik samen met onze voorganger mee 'op pad'. Pastor Toher 

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 bij overschrijving dan specifiek "diakonia" a.u.b. 

Ik wil ook speciaal onze oprechte dank uiten aan de christengemeente 'het 

Evangeliehuis' in Houthalen , voor hun liefdegave die deze diakonia 

outreach onlangs gul gesteund heeft 

Enkele weken geleden ontmoette ik Darmawan voor het eerst. Hij lag 

ineengekrompen op de grond in het 14m² houten-planken-huisje van zijn ouders 

en zijn 8-jarige zusje lette op hem , terwijl zijn ouders op het land aan het werk 

waren. Naast hem zag ik een open Bijbel liggen. 

Darmawan is een jongeman van 21 die al 11 jaren lang verlamd is , en de 

laatste 3 jaren erg achteruit gaat. Hij is op 10-jarige leeftijd bij een ongelukige val 

verlamd geraakt. Hij kon plots niet meer lopen. Nooit is er een medisch 

onderzoek of CT-scan afgenomen om vast te stellen wat er eigenlijk precies in 

zijn lichaam gebeurd was. Nooit was er de mogelijkheid voor fysio-therapie of 

enige andere vorm van medische hulp voor hem. "Diakonia" wilde deze familie 

graag helpen en daarom hebben zij onlangs een speciale rolstoel kunnen 



afleveren. Wij hopen dat Darmawan en zijn ouders deze stoel kunnen leren 

gebruiken om zijn liggen èn zijn mobiliteit een beetje gemakkelijker (menselijker) 

te kunnen maken. Hij zelf kan (nog) niet zelfstandig in deze rolstoel plaats 

nemen. Hij kan ondertussen bijna niets meer ; zijn armen en zijn benen zijn vel-

over-been en volledig vastgekrampt. Zijn hoofd en zijn brein zijn wèl gezond ; 

verschrikkelijk èn erg confronterend om te zien hoe hij als slimme en 

gelovige jongeman met zo'n fysieke beperking ligt weg te teren. Vergeef me mijn 

woordkeus. 

                            

Darmawan kon 3 jaren geleden nog met één arm een beetje schaken , vertelde 

zijn vader mij. Maar dat kan nu niet meer. Het enige wat hij nu nog kan is al 



 

liggend in zijn Bijbel lezen. En dat doet hij erg graag. Daarom hebben we ook 

wat lectuur meegenomen voor hem. Hoe lang hij nog met zijn lange dunne 

vingers een bladzijde kan omslaan , durf ik niet schatten. Zijn ouders zijn lieve 

warme gelovige mensen en hebben een ontroerend groot hart voor hun zoon , 

dat zie ik en voel ik als ik hun met hem bezig zie.  

Zijn ouders proberen al lange tijd hun nieuwe huisje af te krijgen. Het is 40m² 

groot (wat nog steeds erg klein is voor een gezin van 6) en het is heel dunnetjes 

bepleisterd. Met een team van 12 zijn we twee zaterdagen op rij gaan helpen 

met het storten van de vloer èn het helpen bepleisteren van de 4 muren. Ook 

hebben we met triplex-platen 2 binnenkamers betimmerd èn hebben we een wc 

helpen maken. Die hebben ze nooit eerder gehad.  

 

 

 

Bid met ons mee dat we meer kunnen doen voor hem. Uiteraard bidden wij in 

de eerste plaats om een bovennatuurlijk wonder van genezing. Ons geloof is 

groot genoeg daarvoor , en de God Die ons geroepen heeft om Darmawan thuis 

te gaan bezoeken , nóg groter ! 

Vervolgens bidden wij dat wij hem kunnen helpen om een CT-scan onderzoek 

te laten doen om te zien of er medisch nog enige hoop is voor deze jonge 

broeder. Moge de dokter-specialisten wijsheid en inzicht ontvangen van de Here 

Jezus. 
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Indien u dit onderzoek en zijn eventuele verdere behandeling graag persoonlijk 

wil steunen, vermeld bij overschrijving dan specifiek "Darmawan" a.u.b.  

of contacteer mij even; danielvanlaeken@gmail.com 

WhatsApp +6281348076914 

 

 

 

Alle eer aan Jezus Die kwam om ons allen Leven te geven  

 

Foto-gallerij :  
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Ribka & Mela  
 

Uci & Ethan  
 



  

 

het hart van ons kinderdorp ; het nieuwe dak over de centrale polyvalente 
'speelplaats' staat ondertussen mooi op z'n plaats 

 

  



  

 

Sujiman , Toher en ikzelf  

Onlangs zijn wij naar het dorpje "Tanjung Paku" gereden. Een avontuurlijke tocht 

over ruw terrein 4 uren op de motor. 

Doel van ons bezoek : onze '2 kerkplanters' ter plaatse -Jamal en Matius- 

bezoeken , hun bemoedigen , hun zegenen , hun adviseren en naar hun 

luisteren. Ook mochten wij -als gereedschap in de hand van de Allerhoogste- de 

plaatselijke gemeente bemoedigen door de bediening van Gods Woord. Sujiman 

predikte zaterdagavond 'de christelijke huisregels' , en ikzelf mocht het 

bijzondere verhaal van 'David en Mefiboset en de goedgunstigheid Gods' 

prediken op zondagmorgen. 

 

Jamal en Matius dienen al ongeveer 2 jaren in dit dorpje , en zijn de gemeente 

daar tot veel zegen. Ook reiken zij uit naar een 'christelijk nog onbereikt' dorpje, 

"Riam Batang" genaamd. In dit dorp verdient bijna ieder gezin zijn 'rijst' met het 

brouwen en verkopen van sterke drank. De meeste Dayaks zijn landarbeiders , 

maar niet hoofdzakelijk in dit dorp. Als brouwers/verkopers zijn zij uiteraard ook 

'drinkers'. Dus een hele uitdaging voor onze twee jonge 'churchplanters' om daar 

Jezus' Evangelie bekend te maken. Momenteel gaan zij al enkele weken op rij -

'één avond per week'- bij één gezin 'eredienst-aan-huis' leiden. 

Bid dat de Here de harten van deze Dayaks ingrijpend vernieuwd door de 

bediening van Jamal en Matius. Bid dat de Heer hun beschermt tijdens het 

uitdragen van Zijn evangelie. Bid voor vele bekeringen , tot eer en glorie van de 

Here. Moge zij straks dorsten naar Zijn Levend Water !  

 



 

Video-gallerij :  

 

 

Prijs de Allerhoogste Heer ! De LWV Bijbelschool is een feit ! 

Op 11 augustus luidde pastor Ronny Heyboer zelf een nieuw hoofdstuk in , door 

3 maal de gong te slaan , als officiële opening van Living Waters Village eigen 

theologische faculteit. Wat een kracht in gebed ! 

Niets is onmogelijk voor onze hemelse Vader , die wij hier dienen. 

21 studenten in het eerste studie-jaar , wat een avontuur ... (wordt vervolgd) 

 

 

 

opening Bijbelschool , Rossi , Nomi en Novi  

 

Een fragmentje van sport en spel tijdens onze jaarlijkse onafhankelijkheids-dag 

(17 augustus) , die nationaal trouw èn enthousiast door alle Indonesiërs 

traditioneel gevierd wordt. 

 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=ea99f5ab19&e=c64c66fed5


 

 

Rossi & Esther foto-finish , Uci voorlaatste   

 

Veel vaker dan vroeger horen wij de vraag hoe het met onze gezondheid is. 

Omdat we ouder worden? Of -volgens mij- omdat dit het covid-tijdperk is. Wel , 

we gaan het toch even samenvatten voor allen die nieuwsgierig zijn. 

 

Toen we terugkwamen van onze strandvakantie in Lombok voelden wij ons 'kip-

lekker'. Maar een week later veranderde dat , want zowel Uci alsook ikzelf 

werden goed ziek. Koorts , hoofdpijn , keelpijn en hoest , kortademigheid , 

smaak en geur kwijt en nog enkele andere klachten. Duidelijke covid 

symptomen. Dus uitzieken maar. Dat met behulp van 'gebed van velen èn vele 

deelgenoten' alsook met medicatie. Het is ongeveer 3 weken erg moeizaam 

gegaan , en het heeft blijkbaar nog een lange nasleep. Tot op heden voelen we 
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ons beiden nog niet 100% in orde. Gelukkig wèl gezond genoeg om full-time 

verder de Heer te kunnen dienen. 

 

Uci is ondertussen al volledig gevaccineerd (verplicht als lerares) , ikzelf moet 

voor vaccinatie helemaal naar de hoofdstad reizen (als buitenlander) , dus ik 

wacht tot volgend jaar wanneer wij van plan zijn om naar België te reizen. Wij 

danken iedereen die voor onze gezondheid bidt.  

 

 

 

gezondheids-update dd.8 augustus , nu bijna 2 maanden later "stukken beter"  

Gebedspunten : 

Gemeenteleden , wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;   

• bid voor de 21 studenten aan onze Bijbelschool. Deze jongeren worden 

voorbereid om te worden uitgezonden nadat ze over enkele jaren zullen 

afstuderen. De visie van onze Bijbelschool is om een nieuwe generatie 

van kerkplanters , evangelisten , kerkleiders en zendelingen uit te 

zenden naar de meer dan 400 Dayak stammen op dit grote Borneo-

eiland (en ver daarbuiten). (Jesaja 6:8) 
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• bid voor een tsunami aan 'arbeiders' om Jezus' wereldwijde oogst 

binnen te halen. Deze 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 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 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 

momenteel terug wonderlijk goed met haar. Ze is eind augustus alweer 

door het oog van de naald gegaan. De Heer houdt haar nog in ons 

midden. Daar zijn wij zeer dankbaar voor. Dank aan allen voor 

voortdurende gebedssteun ! 

• bid voor Matius en Jamal , alsook voor onze andere jonge kerkplanters 

in andere dorpen , in andere provincies. 

• dank voor het langverwachte einde van alle corona-restricties. Wat een 

zegen om weer samen te kunnen komen en ons leven weer met elkaar te 

kunnen delen , tot eer van Hem , in Wie wij één zijn. 

• dank voor iedere mogelijkheid die de Here God ons geeft om Hem te 

vertegenwoordigen in deze wereld. 

 

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/ 

 

 

 

Ik kijk al vele jaren geen TV of films meer , maar voor deze serie over 

'het leven van Jezus en zijn discipelen' 

heb ik toch tijd gemaakt , en ik wil het ook u aanraden 

'The Chosen' 

download de app op je gsm via PlayStore en kijk alle afleveringen (volledig gratis) 

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 
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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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