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"Selamat Paskah" Gemeenteleden 

oftewel … "zalig Pasen"  

Onze levens staan momenteel een beetje op z'n kop. Ons werk , onze families , onze 

dagelijkse routines , zo goed als alles is plotsklaps veranderd. U weet vast , dat in dit alles 

, wij in de hand van onze Maker veilig zijn want Hij heeft een doel voor ieder van ons. Hier 

komt vast iets goeds uit voort. 

We kunnen niet alles op voorhand zien , maar één ding is duidelijk ; nu is de tijd om aan 

elkaar te bewijzen , en aan de wereld om ons heen , dat ons rotsvaste geloof een enorm 

verschil maakt. 

Laten we in deze komende weken strijden om ons perspectief meer te laten vormen door 

Gods Woord dan door 'het nieuws'. Laat angsten niet toe om af te wijken van Christus en 

zijn beloften. We geven onze onrust over aan Hem. 

Vul uw relatie met de Heer nu meer dan ooit tevoren , en laat aan allen zien dat vrede en 

vreugde stromen. 

Wij wensen jullie allen een zeer unieke Paastijd toe. Moge de Here Jezus , het Lam van 

God , voor ieder van ons 'geslacht' , alle eer en lofprijs ontvangen die Hem toekomt. Nu 

vandaag , straks met Pasen èn tot in eeuwigheid.  

   

  

 

Jubelt , gij hemelen , en juich , gij aarde , breekt uit in gejubel , gij bergen , want de 

Here heeft Zijn volk getroost en Zich over Zijn ellendigen ontfermd. 

(Jesaja 49:13) 
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vasten-en gebedsavond naar goede gewoonte op vrijdag , soms zelfs op een 

bijzondere locatie , zoals hier boven op de heuvel naast onze middelbare school  

 

 

Minuutjes :  

• Ruben zal volgende week niet kunnen vertrekken vanuit België naar Living Waters 

Village , omdat zijn vlucht werd geannuleerd. Dat is jammer , maar wij bidden dat 

er gauw een einde komt aan het 'corona'-verhaal , want hij staat klaar om naar hier 

te komen èn hier een jaar lang de Heer te dienen met al zijn gaven en talenten. 

Bid voor hem dat hij geduldig is totdat de Heer hem werkelijk op het vliegtuig zet. 

• Ribka vierde 18 maart haar 3e verjaardag , en komt nu bij Ethan in de klas 

terecht. Ze zijn kerngezond , prijs de Heer , en houden papa en mama erg jong. 

• Uci heeft het erg druk thuis nu dat alle jongeren niet naar school mogen. Veel 

huiswerk en lespaketten 'op maat' maken , veel huishoudelijke taken dirigeren èn 

Ethan & Ribka die enkel in de voormiddag naar hun klasje kunnen in toom houden. 

• Half maart hadden wij ons jaarlijkse 3-daagse 'fellowship seminar' en dat was 

een heel gezegende tijd voor alle 110 genodigden. Ook verschillende 

gemeenteleiders uit Uci haar dorp en omgeving kwamen helemaal tot hier om 

motivatie en enthousiasme op te doen om zodoende er weer een jaar tegen te 

kunnen in hun 'dorpsbediening'. De Heer heeft zoveel werk voor hun in petto ! Bid 

samen met ons voor al deze kerkleiders die het vaak met zo weinig middelen toch 

heel erg sterk doen tot eer en glorie van de Heer. 

• Het is een heuglijke tijd binnen de LWV dorpsmuren - ondanks de droeve situatie 

wereldwijd - want er zijn de afgelopen 2 maanden 3 baby's geboren. Drie 

jongetjes waarvan zelfs een tweeling. En er zijn er nog 'n paar op komst. LWV 

groeit gestaag , op naar de 1000 ! 

 



 

 

Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen 

onder de hemel is er een tijd. Er is een tijd om geboren 

te worden en een tijd om te sterven. (Prediker 3) 

Maandagavond ll. net voor middernacht overleed Weni 

- onze lerares van het 1e studiejaar - in haar slaap. 

Nochtans was zij gezond. Wij zullen haar heel erg 

missen hier in Living Waters Village, maar troosten ons 

met het feit dat de Here haar op dat moment in het 

Vaderhuis verwelkomde met open armen.  

Bid met ons mee voor steun en troost voor haar familie 

binnen alsook buiten de ministry , alsook voor de vele 

kinderen die zij gedurende al die jaren met veel liefde 

en zorg onderwezen heeft.  

 

 

BELGIË 2020 :     (nav. covid-19 , uiteraard nog 'onder voorbehoud' !)  

Wij bidden dat het mag doorgaan , want wij zien er erg naar uit. Ons vertrouwen is 

volledig op de Heer gericht Die beter weet dan wie dan ook wanneer het goed is 

om nog eens even "naar huis" te gaan ... 

agenda : 

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) - uitnodiging en 

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' , houd 28 juni alvast 

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

iedereen persoonlijk aan huis gaan bezoeken.  

  

 

Erken met geheel uw hart en geheel uw ziel , dat niet één van alle goede beloften 

die de Here , uw God , u gegeven heeft , onvervuld gebleven is. Alles is voor u 

uitgekomen. Zijnerzijds is niets onvervuld gebleven. (Jozua 23:14) 

 

 



 

SPONSOR-PROJECTEN :  

• Wij danken de Heer dat hij via jullie voorzien heeft in 4 gitaren . (foto in de galerij) 

• op het 'Peri-Duo'-project heb ik geen respons gehad . Het verwondert mij niet zo 

heel erg , want het is ook een kostelijk 'sponsor-project'. Toch wil ik u vriendelijk 

vragen om samen met ons ervoor te blijven bidden. Wij vertrouwen erop dat de 

Heer op Zijn tijd ook in die bouwmaterialen zal voorzien , zodat onze betonwerken 

voortaan gemakkelijker gaan. (PERI-DUO) 

• Ook wil ik om uw gebedssteun vragen voor een nieuw sponsor-project , namelijk 

een hydro-power-set van Vlaamse makelij. "Turbulent" is een firma in Leuven die 

turbines ontwerpt die via waterstromen gaan draaien en zo elektriciteit genereren. 

Prachtige 'groene' technologie , uiterst geschikt om onze 8 enorm grote diesel-

generatoren hier op het terrein te vervangen. U moet weten dat onze dagelijkse 

stroomvoorziening 500 liter diesel vereist. Daar willen we vanaf! Bid met ons mee 

totdat de Here God deze hoopvolle 'overschakeling' realiseert tot zegen van Living 

Waters Village en zijn omgeving. (TURBULENT) 

 

 

GEBEDSPUNTEN : 

Gemeenteleden , wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;   

• bid voor alle kleine groei-groepen die de afgelopen weken gevormd zijn. Bid dat 

de Heer iedere nieuwe predikant , iedere nieuwe zangleider en muzikant rijkelijk en 

inzichtelijk zegent. Dat Zijn Woord in geest en waarheid gedeeld wordt , tot zegen 

van allen. 

• bid voor alle mensen die u kent die in angst leven owv het dodelijke virus. Bid dat 

zij in deze tijd naar de Heer gaan om Zijn hulp en hoop. Enkel in Jezus is er leven. 

Halleluja ! 

• bid opnieuw voor onze groep van werkmannen die momenteel allemaal hier in 

de ministry wonen nav. het corona-virus. Het is hun niet toegelaten om terug naar 

hun dorp te gaan voorlopig. Velen leven in een persoonlijke relatie met de Heer , 

maar nog niet allemaal. Ook wij bidden dat deze tijd een bijzondere tijd zal zijn voor 

ieder van hun. 

• bid voor de leiders van deze ministry , dat de Heer hun wijsheid en inzicht geeft in 

alle kleine en grote verantwoordelijkheden die zij hebben te dragen. 

• bid voor invulling van vele openstaande 'vacatures' , zoals een ervaren kinder-

predikant , medisch personeel , techneuten , mekaniekers , zendingswerkers , 

leraren  

• dank voor Gods dagelijkse bescherming tijdens alle werkzaamheden. 
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FOTOGALERIJ :  

 

  

 

Living Waters Village 'dorpscentrum' 
 

  

 

Al onze erediensten gaan voorlopig gewoon bij ons thuis door  
  

 

  

 

4 gitaren voor 4 gemeentes , heel veel dank !                                             worship @ home  
 



  

 

Wij reden eind februari met een huurauto helemaal naar het NW van Kalimantan om 

daar Uci haar zus Erlina en haar man Abner te bezoeken , want hun zoon Gevariel 

was geboren. Prijs de Heer! 

 

 

  

 

ook tijdens lockdown doen we 'dak-werken' 
 

  

 

 

Living Waters Village website  

 

 

  

  

U kan onze bediening steunen via 

IBAN : BE15 235 0186258 30 

BIC : GEBABEBB 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=35c091c556&e=c64c66fed5
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=e82c306162&e=c64c66fed5


 

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 

 

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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