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"Selamat tahun baru" Gemeenteleden 

oftewel … "gelukkig nieuwjaar" !  

'Moge de Heer u zegenen en uw gebied vergroten. Moge Zijn hand met u zijn en Hij het 

kwade van u weren.' 

U weet vast dat dit een bekend gebed is uit het oude testament. Jabez bad dit enkele duizenden jaren 

geleden , en God verhoorde zijn gebed. Ikzelf ben dit gebed ook regelmatig gaan bidden sinds mijn 

wedergeboorte in 2010 , en God verhoorde ook mij. 

 

  

 

Vandaag , 1 februari 2020 , is een heel bijzondere 'super-speciale' dag voor mij. Het 

is namelijk mijn '10e verjaardag' ! 

Hoe kan zoiets ??   Wel , ... 

Op 1 februari 2010 heeft de Here Jezus - in Zijn grote genade - mij gered van de dood. Hij heeft mij 

opgetrokken uit het slijk van 'vertier' en zonde , mij verlost van een 17-jaren lange drugsverslaving. Hij 

heeft in Zijn allesopofferende liefde deze onverbeterlijke vechtersbaas een nieuw hart gegeven. Het 

hart van steen heeft Hij verwijderd en Hij heeft een hart van vlees in de plaats gegeven. Een nieuw 

hart en een nieuwe geest. Prijs de Here Jezus! 

("Hij deed mij opkomen uit het dodenrijk , Hij heeft mij leven gegeven." -psalm 30:4) 

Heeft u nog geen nieuw hart , nog geen nieuwe geest ? Vraag aan Jezus en Hij zal u geven , zelfs nog 

veel meer dan dat.  

Alle eer en glorie aan Jezus! 

  

https://mailchi.mp/bddde5874f2b/nieuwsbrief-van-daniel-uci-nr3jg5-2571661?e=c64c66fed5


 

 

Indien wij met onze mond belijden dat Jezus Heer is , en met ons hart geloven dat God Hem uit de 

doden heeft opgewekt , zullen wij behouden worden. 

(naar Romeinen 10:9) 

 

 

  

 

Ruthlin , Ribka & Ethan 
 

Minuutjes :  

• Uci heeft de examenperiode overleefd , en ook alle betrokkenheid ivm kerstvieringen heeft ze 

samen met het team in goede banen geleid.  

• de aanleg van nieuwe waterwegen naar onze centraal gelegen watertoren heeft de afgelopen 

maanden niet stilgelegen , met als resultaat dat we nu (in regenseizoen) dagelijks vanuit 4 

verschillende natuurlijke bronnen meer dan 230.000 liter gratis zuiver water daar 

binnenloodsen , meer dan genoeg om al onze voorraden gevuld te houden. Bezoekers uit 

Nederland , Singapore , Canada & US hielpen ons mee met de aanleg van deze kilometers-

lange waterleidingen.  - - - "Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de 

bouwmeester van alles is God." (Hebreeën 3:4) 

• tot eer en glorie van onze Here God mocht ik vertellen over 'wedergeboorte' aan de hand van 

'het gesprek met Nikodemus' tijdens de kerstpreek aan onze groep van 'werkmannen' 

• Ethan vierde 30 december zijn 4e verjaardag. Het was ook voor al zijn vriendjes een mooi 

feestje met veel lekkers en leuke spelletjes/wedstrijdjes. Wij zijn erg fier op onze zoon! 

• Lala en Melati , de twee studenten die de afgelopen maanden bij ons gewoond hebben zijn 

onlangs terug vertrokken naar de universiteit. Wij zijn hun dankbaar voor hun samenwerking 

tijdens hun verblijf hier ten huize Zakharia. 

• ons Rani , Nopi en Yanto , die 7 maanden geleden op missions-'bootcamp' vertrokken waren 

zijn ondertussen 'afgezwaaid'. Rani en Yanto komen terug bij ons wonen , Nopi echter verhuist 

naar een ander kinderhuis waar ze een nieuwe leidster nodig hebben. Ik merk dat ze er 



 

geestelijk erg op vooruit gegaan zijn in hun persoonlijke relatie tot de Here Jezus. Het doet 

deugd die bijzondere verandering in hun leven waar te nemen. 

• met 20 jongeren van de missie-klas + 11 jongeren van een YWAM-team uit Hawai , zijn we 

naar een eredienst geweest in een dorpje. Na de dienst was er tijd voor getuigenissen. Het 

was een bijzondere ervaring , vooral voor het YWAM-team die zich met mijn 'Indo-Engelse 

vertalingen' moesten zien te behelpen. Het was een zeer gezegende zondag. 

• Ik ben dan toch eens kunnen meegaan 'op outreach' met onze gemeenteleider. Een korte 

'spullen-hulp-trip' naar een klein dorpje op anderhalf uur rijden met de motor. Ik ben de Heer 

dankbaar voor mijn 'eerste stapjes buiten' :-) 

• De hoofdstad van Indonesië verhuist 'straks' van Jakarta naar Palangkaraya (dat ligt 'bij ons' in 

Kalimantan) info  

• GEZOCHT : wie heeft een 2e AutoCad licentie voor mij? Veel tekenaars hebben meer dan één 

licentie in hun software-pakket , en sommigen gebruiken er slechts 1. Ik hoop dat iemand een 

reserve-licentie 'in de kast' heeft liggen die ik voortaan mag lenen om de technische tekeningen 

van LWV mee te maken. Misschien kent u een architect of een bedrijfje die ons kan helpen ? 

 

 

 

Onze agenda voor België 2020 geraakt stilaan al vol. We zullen iedere zondag een 

getuigenis/presentatie doen. Aangezien onze zondagochtend iedere week is ingevuld , vragen wij aan 

eventuele andere geïnteresseerden om een ander tijdstip met ons af te spreken. 

  

zo 21/6 - 10.00 : evangelische gemeente 'de Fontein' in Deinze 

di  23/6 - 19.30 : christengemeente in Zonhoven 

za 27/6 - 20.00 : vrije evangelische gemeente Paulus in Genk 

zo 28/6 - 10.00 : evangelische christengemeente in Zwartberg 

                                      aansluitend onze 'meet & greet' (tot 16.00) - meer info volgt later 

zo 5/7    - 10.00 : evangelische christengemeente 'Evangeliehuis' in Houthalen 

zo 12/7 - 10.00 : evangelische kerk in Ham 

                  - 14.30 : gereja Bethel Indonesia in Brussel 

zo 19/7 - 10.00 : christelijk centrum in Hamont 

   

P.S.: Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten op onze 'meet & greet' , hou deze datum alvast vrij , want 

dit is voor ons het ideale moment om jullie te spreken , wij kunnen namelijk niet iedereen persoonlijk 

aan huis gaan bezoeken.  

  

Ik bid dat onze God ons geschikt zal maken om alles te doen wat Hij van ons vraagt.  

Hij zal door middel van Jezus Christus in ons werken. 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=5a0e589abb&e=c64c66fed5


 

Alle eer is voor Hem, voor eeuwig. Amen! Zo is het!  

(naar Hebreëen 13:21) 

 

 

 

 

Al vele jaren op rij vast iedereen in LWV samen , iedere vrijdagavond. Dat wil zeggen dat er 

geen avondeten is op vrijdag. In de plaats daarvan komen alle kinderen èn volwassenen samen 

in onze kerk voor de gebedsdienst.  

Op bovenstaande foto kunt u zien dat wij aan het begin van dit nieuwe jaar onze vasten-

gebedsavond boven op de heuvel - aan het einde van de toekomstige landingsbaan - gehouden 

hebben. Heel bijzonder om daar tijd met de Heer - en met elkaar - door te brengen. 

(of kijkt u liever even naar de video)  

SPONSOR-PROJECTEN : 

Ik wil graag 2 totaal verschillende sponsor-projecten aan u uitleggen , in de hoop dat er iets tussen zit 

dat u aanspreekt en u ons kan helpen ;  

• LWV ondersteunt enkele kleine kerkjes in verafgelegen dorpen hier in Kalimantan. Onze eigen 

pastor Toher gaat daar regelmatig met zijn 'outreach-team' naartoe , om te ondersteunen en 

bemoedigen. Enkele van onze jongens zijn door LWV uitgezonden en 'wonen èn dienen' in die 

dorpjes. Zij helpen de plaatselijke gemeenteleider OF hebben zèlf de leiding in sommige 

gevallen. Toher vertelde onlangs dat alle 5 deze gemeentes géén -of geen goede- gitaar 

hebben daar. Een beetje een goede gitaar kost hier 135 € ...... Wil u een gitaar sponsoren voor 

een jonge gemeente ergens 'aan het eind van de wereld' ?  

• het 2e project is van een heel ander kaliber ! Kostprijs van 'een gitaar x 100' . Ja u leest het 

goed , wij zijn op zoek naar een sponsor die 13.500 € wil investeren in LWV's bouwafdeling. Ik 

denk niet dat tussen al onze persoonlijke nieuwsbrief-lezers iemand zit die zo maar even dat 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=e5a6e55052&e=c64c66fed5


 

bedrag 'te veel heeft' , MAAR ik denk wel dat iemand van jullie iemand kent die dat wèl heeft , 

èn dat graag wil schenken aan LWV tot eer en glorie van de Here God Die deze welvarende 

persoon al vele malen zeer rijkelijk gezegend heeft in zijn/haar financieel 

verhaal.                                                                                                                           

                  Wil u zo behulpzaam zijn om het eens te vragen ? Of wil u hier voor 

mee bidden ; dat iemand deze bijzonder dure verantwoordelijkheid van de Here Jezus wil op 

zich nemen? 

Welk bouwprodukt kost dan zoveel? 

  Lees meer   

 

 

  

 

 

Dit moet u gezien hebben - in primeur ! 

LWV's toekomstige kerkgebouw - ook wel 'aula' genoemd. Van zodra het schoolgebouw klaar is 

komt er op het uiteinde een grote aula die plaats zal bieden aan 1250 personen. 

(onze huidige aula is voor 500 personen en we zijn al met veel meer dan 600 - m.a.w. het is altijd erg 

'gezellig' druk). 

Momenteel staan we klaar om het dak op de eerste helft van de 2e 'school-arm' te beginnen 

monteren. (identiek hetzelde als toen ik hier eind 2012 'op het dak' terechtkwam - u ziet het op deze 

https://mailchi.mp/bddde5874f2b/nieuwsbrief-van-daniel-uci-nr3jg5-2571661?e=c64c66fed5


 

foto). 

 

Gemeenteleden , wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;   

• bid voor alle Vlaamse zendelingen , hier vindt u een lijstje  

• bid voor pastor Ronny die momenteel enkele weken in België op bezoek is ; dat hij tijdens zijn 

preek en/of getuigenis/presentatie velen mag weten te inspireren met Gods Woord , alsook dat 

velen zich geroepen voelen om ook in de zending te gaan dienen. Vlaanderen heeft maar een 

heel klein groepje zendingswerkers .....laten we samen voor 'meer' bidden. Klik op Ronny's 

agenda voor de maand februari , en ga zeker eens naar zijn 'presentatie' ergens bij u in de 

buurt. Wij raden het u persoonlijk ten zeerste aan :-)  

• bid voor onze groep van werkmannen ; een 30-tal betaalde arbeiders uit omliggende dorpen 

waarvan velen hier al vele jaren op rij werken in de bouw. Velen leven in een persoonlijke 

relatie met de Heer , maar nog niet allemaal. 

• bid voor mijn jongste broer Ruben , die in April naar LWV komt om de Heer hier een jaar lang 

te dienen. Blijf voor hem bidden ook gedurende zijn gehele eerste 'zendingsjaar'.  

• bid voor veiligheid en Gods bescherming tijdens de dakwerken de komende weken. 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=61eea4d90f&e=c64c66fed5
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=e0ff3bd77c&e=c64c66fed5


 

• bid voor een Autocad software licentie. Moge de Heer voorzien in deze praktische nood zodat 

wij ons werk nog beter kunnen voorbereiden en uitwerken met behulp van dit tekenprogramma. 

• bid voor de 2 sponsor-projecten , dat God aan beide Zijn zegen verleent. (gitaren+Peri)  

• bid tevens ook voor wijsheid en inzicht ; voortdurend zoeken wij naar verbeteringen , 

verkennen wij innovatieve werkmethodes en bidden wij om betere bouwmaterialen enz.  

• dank God voor de 230.000 liter bronwater per dag , dat via aangelegde waterleiding naar alle 

kinderhuizen stroomt. 

• dank God voor de reactie van verschillende van onze 'sponsors' die ons dusdanig financieel 

gesteund hebben , dat wij ons een nieuwe 'gezinsmotor' hebben kunnen kopen. Onze vorige 

scooter hebben we aan een Indonesische broeder hier in de ministry verkocht voor een 

schappelijke vriendenprijs. Wij zijn jullie heel dankbaar , en met ons 4 op 1 scooter is nu veel 

comfortabeler en veiliger.    

 

 

 

dank God voor Lani (19) , die op eigen initiatief met 

haar zelfgemaakte taarten 250€ heeft bijeengehaald 

om onze scooter te helpen betalen. Moge de Heer 

haar rijkelijk en liefdevol zegenen ! 

 

Bid ook voor haar gezondheid , want Lani strijdt al 

jaren met de ziekte van Lyme. Bid samen met ons 

dat de Here Jezus haar volledig genezen zal. 

  

Weet dat gij eeuwig leven hebt. 

Dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover Hem 

hebben , dat Jezus , indien wij iets bidden naar Zijn 

wil , ons verhoort. (1 Joh. 5:14) 

  

 

 

 

Jezus zei : Ik zend u om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht , en 

van de macht van de satan tot God , opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder 

de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij. 

(Handelingen 26:18) 

 

 

 

FOTOGALERIJ :  

  



  

 

Wij vierden kerstavond met z'n allen lekker thuis 
 

 

  

 

Ethan & Ribka op kerstavond                                                                        Tessa werd 2e beste op school met de 
examens                                                                                                                                           

 



  

 

Klaar voor verkenning in de jungle 
 

 

  

 

wat 'n schatje (sòms)                                                                                             op stap met m'n lief  
 



  

 

4 jaar al onze zoon : 'flink manneke' (zeggen ze bij ons) 
 

 

  

 

onze jongens hielpen met de laatste dam                                             onze meisjes schrobben onze inrit  
 

 

 

Living Waters Village website  

 

 

  

  

 

U kan onze bediening steunen via 

IBAN : BE15 235 0186258 30 

BIC : GEBABEBB 

Vermeld uw naam a.u.b. 

 Uw bijdrage maakt ons werk mogelijk 

 

Heeft u vragen over 'sponsoring' , aarzel niet 

danielvanlaeken@gmail.com 

WhatsApp +6281348076914 

 

 

Indien u eens wil bladeren in onze nieuwsbrieven van de afgelopen 18 maanden , klik dan op archief  

 

Copyright © 2020 Living Waters Village, Alle rechten voorbehouden. 

U ontvangt onze 2-maandelijkse nieuwsbrief geheel vrijblijvend en met veel liefde en dankbaarheid voor uw 

betrokkenheid en steun. God zegene U ! 

 

Ons adres is: 

Living Waters Village 

Manggala 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=cc63cf8ada&e=c64c66fed5
mailto:danielvanlaeken@gmail.com
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=6939323b9b&e=c64c66fed5
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=3ce941990b&e=c64c66fed5


 

Pinoh selatan 

Melawi 79672  

Indonesia 

 

Add us to your address book 

 

 

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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