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Dag Gemeenteleden 

Het is opnieuw een voorrecht om u te informeren over het bijzondere werk dat 

God hier in de jungle van Kalimantan dagelijks verzet. De Heer zit niet stil en 

wij daarom ook niet , want Hem dienen op een plek als deze is een grote eer.   

Ondertussen zijn we reeds 2 maanden hier en hebben we onze draai al wat 

kunnen vinden. De kids zijn erg goed aangepast aan hun nieuwe 'thuis' en 

gaan 6 dagen per week naar hun klasje van 7.30u tot 12u. Een erg verblijdend 

en dankbaar gevoel omarmt me elke keer als ik stiekem eens ga kijken wat ze 

aan het doen zijn in hun klasje. Zo lief en enthousiast dat ze zijn. Ribka zit bij 

de baby's en peuters in de klas , Ethan bij de kleuters. Ze zingen , spelen , 

kleuren , knutselen , wandelen , en zoveel meer ….. Een bijzondere omgeving 

om op te groeien voor onze 2 'pagadderkes'. 
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Uci heeft het ook steeds meer naar haar zin. Nog enkele weken en dan mag ze 

mee gaan proefdraaien op school bij het lesgeven. In afwachting daarvan werkt 

ze nog steeds in het naai-atelier èn doet ze 'home-schooling' met Ethan en 

Ribka na hun middagdutje. Ze heeft al vele nieuwe vrienden gemaakt merk ik , 

en dat doet deugd om 'onze-bediening-hier' ook op die manier bevestigd te 

zien. 

Ikzelf heb de afgelopen 2 maanden vooral op m'n computer gewerkt , namelijk 

met m'n favoriete software 'AutoCad'. Er zijn namelijk heel wat gebouwen hier 

in Living waters Village die nog 'gelegaliseerd' dienen te worden door de 

'overheidsdienst gebouwen'. Van deze gebouwen heb ik technische tekeningen 

gemaakt en van 4 gebouwen hebben we ondertussen zelfs al een certificaat 

ontvangen. Met nog vele nieuwe gebouwen op de planning denk ik dat ik 

voorlopig nog niet uitgetekend ben.   

Als ik terugdenk aan hoe ik toen in 2010 in dat 'autocad'-tekenen verzeild ben 

geraakt (n.a.v. een werkongeval 40 dagen na m'n bekering) , zie ik wéér 

opnieuw Gods voorziening in dit aspect van onze bediening hier. De Heer is 

altijd goed ! Om geen vierkante ogen te krijgen muis ik er af en toe toch eens 

tussenuit op kantoor hier , en dan zijn er altijd wel praktische klusjes te doen , 

al dan niet samen met de jonge gasten hier. Fijn om met hun samen te werken 

en hun 'de kneepjes van het vak' te leren.   

 



 

 

 

  

 

Talrijk hebt Gij gemaakt , o Here , mijn God , Uw wonderen en Uw gedachten 

jegens ons ; niets is bij U te vergelijken. Wilde ik ze vermelden en uitspreken , 

te talrijk zijn zij om te noemen. (Psalm 40:6)  

 

 

We zijn nog maar net verhuisd naar hier , en we willen graag ons enthousiasme 

met u delen aangaande het feit dat we nog eens gaan verhuizen.  Op 15 april 

verhuizen we van 'het bezoekers-verblijf' naar "rumah Zakharia". Dat is de 

naam van het huis waar we straks zullen gaan wonen. 

Dat huis ligt op zo'n 300 meter van waar we nu verblijven en is erg groot in 

vergelijking tot onze huidige stek. Dat komt omdat er 16 kids wonen onder het 

toezicht en de verantwoordelijkheid van een 'leiders-koppel'. Tot half april 

wonen deze kinderen nog samen met Chris en Gerrianne (en hun 3 eigen 

kids). Zij zijn al jaren goede vrienden van ons en kennen "Uci en mij" van dag 1 

(u herinnert zich misschien het verhaal nog met de auto die in panne viel in 

2013 - op de bewuste avond dat ik Uci voor het eerst ontmoette 'aan de afwas' 

in New Hope). Soms kwamen zij de afgelopen jaren bij ons 'op de koffie' als ze 

toevallig Sanggau passeerden. En vorig jaar was ik samen met Chris in 

Lombok na de aardbevingen om daar te helpen opruimen. 

Wèl , Chris en Gerrianne hebben nu al bijna 4 kindjes en gaan half april terug 

naar Nederland. Zij hebben 8 jaren gediend in LWV Borneo , en wij (en vele 

vele anderen) gaan hun ontzettend missen. Ik word niet gauw emotioneel , 

maar nu bij dit neer te schrijven moet ik toch een traantje wegpinken. 

Wij mogen dus hun taak in 'rumah (=huis) Zakharia' verderzetten.  

Daar zijn wij heel blij mee en het is een eer om dat van hun te mogen 

overnemen.  



 

We mochten onlangs al een weekje proefdraaien toen Chris en Gerrianne in 

Maleisië waren , en het is ons heel goed bevallen. Opnieuw vragen wij u om 

gebedssteun in deze tijd van verandering en aanpassing. 

 

  

Op Valentijntjes-dag trouwde Uci haar zusje Erlina, met Abner. Wij huurden 

een auto voor 3 dagen en vertrokken om 3u 's nachts naar Kojub. Acht uren 

later kwamen we bij Uci haar familie aan , en zagen dat het halve dorp bij de 

vele voorbereidingen betrokken was. Alle vrouwen aan de groenten , alle 

mannen aan het slachten. Uci aan het organiseren en DJ'en , papa met de 

kids. Onze huurauto werd opgepoetst en versierd met bloemstukjes , en ik reed 

de dag nadien het koppel van thuis tot aan de kerk. Met veel getoeter zoals in 

Vlaanderen , wat de Dayaks toch maar raar vonden , hahaha. 

Ik zal de bloederige dorps-taferelen die zich bij zulk een feest afspelen u 

ditmaal besparen. Ik ben de tel kwijt geraakt wat betreft het aantal geslachtte 

kippen en varkens. Misschien weet Ethan nog hoeveel want hij stond er altijd 

op de eerste rij bij. Met veel volk kunt ge veel eten , en het was heel lekker. 

 



 

Wij zijn heel blij voor Erlina en Abner , die ondertussen wel erg ver weg wonen , 

want zij leiden een kerk in het noordwesten van Kalimantan ten noorden van 

Sambas. We bidden dat we hun toch af en toe nog eens kunnen ontmoeten , 

en wij bidden hun veel zegen voor hun kersverse huwelijk alsook voor hun 

bediening als gemeenteleiders.  

 

Dat dit een bijzondere plek op aarde is bevestigen velen die hier ooit geweest 

zijn. Living Waters Village telt meer dan 600 inwoners. Het terrein is immens 

groot (meer dan 250 hectaren).  



 

Jaarlijks verwelkomen we hier meer dan 200 bezoekers. Er werken (lees: 

dienen) hier 15 full-time zendelingen: uit Nederland (13) , uit Engeland (1) en 

uit België (1). We moeten zwaar onderdoen voor onze noorderburen wat betreft 

zendingswerk. Wij Belgen waren wèl aanwezig op het WK voetbal , maar dat 

heeft dan wel weer geen enkele eeuwigheidswaarde.  

Ik doe dan ook opnieuw een oproep (al sinds eind 2012 doe ik deze oproep) 

om al mijn Vlaamse broeders en zusters, alsook al mijn familie en vrienden uit 

te nodigen om eens naar Borneo te komen , meer bepaald naar Living Waters 

Village in Borneo. Ik blijf ervoor bidden dat in overeenstemming met Gods wil er 

toch ooit eens iemand van jullie op "mijn uitnodiging" ingaat.  

Net zoals vele anderen kan u hier Gods werk onder de Dayaks vanop de eerste 

rij meemaken. U kan voor een kort , middellang  of voltijds avontuur kiezen en 

ik verzeker u dat God Hemzelf u zal zegenen en bepalen bij Zijn liefde voor 

deze Dayak kinderen die hier wonen alsook bij Zijn liefde voor u specifiek. 

Inschrijvingen en alle informatie via visit@livingwatersvillage.com   
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Nog enkele dagen en dan vindt hier in LWV het jaarlijkse 'fellowship' 

seminarie plaats voor alle kerkleiders uit de vele dorpjes in Kalimantan. 

Tijdens deze 3-daagse samenkomst zal de ministry deze predikanten en 

evangelisten geestelijk toerusten en bemoedigen , om zodoende weer een jaar 

verder te kunnen in de kracht van Gods Geest. Wij bidden dat zij hier veel 

zegen mogen ontvangen èn meenemen naar hun dorp om zodoende hun 

plaatselijke kerk tot zegen te zijn. 

Wij hebben ook enkele gemeente-leiders uit Uci haar stam uitgenodigd , en 

zien er al naar uit om hun hier de 19e te verwelkomen. Pastor Muba en ook 

enkele andere predikanten uit zijn omgeving komen het seminarie volgen.  

 

 

 
 

 



 

 

Wij stellen uw gebeds-steun erg op prijs 

• bid voor onze gezondheid : we zijn alle 4 beurt om beurt wel weer ziek 

(koorts , griep , verkouden) ; ook vele kinderen en volwassenen in LWV 

zijn ziek (het is het seizoen blijkbaar) 

• bid voor de overdracht van de verantwoordelijkheid aangaande 'rumah 

Zakharia' , zowel voor Chris en Gerrianne alsook voor ons als nieuwe 

'ouders' 

• bid voor het seminarie dat hier zal plaatsvinden van 19 t/m 21 maart , 

dat de grote groep van kerkleiders uit de vele verafgelegen dorpen 

Gods zegen mogen ontvangen tot eer en glorie van hun hemelse Vader 

Die hun iedere dag weer 'werk' geeft 

• dank voor het gezegende huwelijk van Abner & Erlina (die als jonge 

kerkleiders ook aanwezig zullen zijn bij het fellowship-seminarie) 

• dank voor Gods hulp en voor Zijn leiding bij alle kleine en grote 

projecten hier in het kinderdorp 

 

 

 

Eind januari kwam de voormalige gouverneur 'Basuki 

Tjahaja Purnama' (roepnaam 'Ahok') van Jakarta vrij , na 

een 2-jaren celstraf n.a.v. zogenaamde blasfemie 

(=godslastering). U herinnert zich misschien dat ik eerder 

wel al eens gevraagd heb om mee te strijden in gebed voor 

zijn vrijlating , en voor verandering van die flauwe 

kinderachtige blasfemie-wet. Wel , hij is ondertussen 

vrijgelaten na het uitzitten van zijn 2 jaren. Bedankt voor uw 

gebedssteun voor deze christen-broeder. Ik ben al 

benieuwd naar het resultaat en de impact op geestelijk 

nationaal vlak , want ik geloof dat de Here God dit tot Zijn 

glorie zal gebruiken. Bid met mij mee dat velen door deze 

gebeurtenis èn de getuigenis van Ahok tot geloof zullen 

komen. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Met mensenbanden trok Ik u , met koorden der liefde ; Ik was u als degene die 

het juk van uw kinnebak hief. Ik neigde Mij tot u , gaf u te eten. 

Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen en u niet verderven. Want 

Ik ben God en geen mens , heilig in uw midden , en Ik zal niet komen in toorngloed. 

(naar Hosea 11:4+9) 

 

 

 

LWV 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 

 

 

Copyright © 2019 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 

 

Ons adres is: 

Living Waters Village 

Manggala 

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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