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Dierbare Gemeenteleden 

met trots stellen wij alle bewoners van 'rumah Zakharia' aan u voor. 

Vlnr. zijn dat ; Uci & Ethan , Rani , Susi , Thesa & Noni , Novi , Syera & Rutlin , Dewi , 

Raden , Lando & Aldi , Lukas , Asan , Hendra & Andre , Yanto , Ribka & ikzelf. 

Wij wonen al een maand lang samen in het Zakharia-huis - één van de 25 kinderhuizen 

in dit 'dorp' - en dat is een gezellig drukke bedoening moet ik zeggen. We runnen ons 

huishouden met z'n allen samen en leren om elkander te dienen. Ook de Here Jezus is 

gekomen om te dienen , zo ook wij.  

 

  

Als u nieuwsgierig bent naar hoe wij nu precies samen leven in zo'n kinderhuis , kom 

dan zeker eens langs ;-) 

We zijn met z'n allen al heel wat uren buiten aan het werk geweest ; zo hebben we 

hoge bomen gesnoeid , vervelende bomen gekapt , de tuin wordt onder handen 

genomen , er zitten opnieuw visjes in de vijver en het hele huis krijgt weldra een frisse 

verflaag. 

Ook binnenshuis wordt gewerkt ; met huiswerk helpen we een beetje (zelfs Ethan & 

Ribka doen graag mee) , we nemen ook wat tijd om ieder kind eens persoonlijk te 

ontmoeten , en we willen ons vooral inzetten op gebied van 'discipelschap' in de levens 

van deze jonge mensen. Ook daarvoor doen we het. Of beter nog , vooral daarvoor 

doen we het ! Ons gebed is dat elkeen gaat leven in een persoonlijke relatie met 

zijn/haar Vader God , en dat later uitdraagt in overeenstemming met Gods wil èn plan. 

https://mailchi.mp/b7fe57829a63/nieuwsbrief-van-daniel-uci-nr3jg5-2158005?e=c64c66fed5


 

Wij staan 's morgens om 5 uur op en komen een half uurtje later samen om te bidden , 

een lied te zingen èn vanuit Gods Woord te leren.  Om 6 uur ontbijten we samen buiten 

op het terras achter ons huis. Na het ontbijt maken sommigen al wat tijd voor 

huishoudelijke taken (piket) en maken de andere kinderen zich klaar om naar hun 

school te wandelen. Een korte wandeling van zo'n 10-15 minuutjes want Living Waters 

Village heeft zijn eigen scholen op het domein zoals u vast al weet.  

Van onze 16 kinderen zijn er 3 reeds afgestudeerd en zij worden 'full-timer' genoemd. 

Yanto werkt volle dagen in de workshop als magazijnier. Rani en Novi werken 

beurtelings halve dagen in het naai-atelier èn 's voormiddags doen zij  "de poets en de 

strijk" in huis , gelijk wij zeggen in As. 

De 3 full-timers , Uci , ikzelf en Ethan & Ribka eten om 12u 's middags thuis , alle 

anderen eten op school. En rond 15u komen ze thuis van school om wat te spelen , hun 

piket te doen , te sporten en/of wat uit te rusten. Om 17u45 is het alweer etenstijd , met 

z'n allen samen buiten op het terras. Om 19u is er eredienst op dinsdag en donderdag , 

de andere dagen is het huiswerk op diezelfde tijd. Om 20u gaan de allerkleinsten slapen 

, de wat ouderen om 21u en alle FT alsook wijzelf ten laatste om 21u30.  

Zo hebt u een beetje een idee van hoe een doordeweekse dag bij ons hier verloopt.  

 

  



 

  

 

 

Het jaarlijkse 'fellowship' seminarie voor kerkleiders uit Kalimantan was erg boeiend. 

Tijdens deze 3-daagse samenkomst heeft de LWV-ministry predikanten en evangelisten 

geestelijk toegerust en bemoedigd. Ik heb zelf ook enkele sessies kunnen bijwonen en 

ik vond het erg interessant en leerrijk. Wij bidden dat ook zij het leerrijk vonden en hier 

veel zegen mochten ontvangen van onze Here God. 

Op Paaszondag hadden we een openlucht eredienst aan de rivier en werden als 

afsluiter meer dan 20 jongeren gedoopt. Het was een heuglijke mooie dag tot eer en 

glorie van onze hemelse Vader.  

 

  

 

 

Jezus zei : als ik van de aarde verhoogd ben , zal Ik allen tot Mij trekken. 

(Johannes 12:32)  

 

 



 

In het onderstaande filmpje ziet u de middelbare school , die ondertussen al veel groter 

is dan 6 jaren geleden , toen ik met Pasen een filmpje in mijn nieuwsbrief plaatste met 

een Paas-boodschap gericht aan jullie allen. Toen wist ik natuurlijk niet dat ik 6 jaren 

later mijn vrouw als lerares wiskunde hier naar school zou rijden met de brommer , 

vergezeld van onze 2 ukkies. God schrijft straffe verhalen !  

 

 

 

Klik op 'play' hierboven om ons nieuwste filmpje te zien. 

 

Wil u graag nog eens het filmpje van 6 jaren geleden zien ?  

Klik dan hier   

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=b10c947e51&e=c64c66fed5
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=8cb077bdc0&e=c64c66fed5


 

 

 

Minder leuk nieuws ..... veel minder leuk ! Namelijk 

het overlijden van één van onze jongeren. 

Welly , één van de jongeren die reeds afgestudeerd 

was aan het middelbaar onderwijs , kreeg een 

verkeersongeluk met zijn brommer op zo'n 15 km 

van de ministry , en overleed enkele uren later aan 

zijn verwondingen. Een zware emotionele dobber 

voor ons allen. De Heer heeft hem op zeer jonge 

leeftijd reeds in het Vaderhuis verwelkomd.   

 

 

Kostbaar is in de ogen des Heren 

de dood van zijn gunstgenoten. 

(Psalm 116:15) 
 

- sponsoring Bijbels : uw liefdevolle bijdrage gevraagd voor de aankoop van 8 Bijbels 

(2-talig : Engels-Indonesisch). Ze worden bij ons thuis , in 'rumah Zakharia' , gebruikt. 

Iedere avond voor het avondeten lezen en overdenken we eerst enkele verzen , zodat 

de jongeren hun Bijbel leren verstaan èn ook in het Engels Gods Woord gaan begrijpen. 

Zo'n Bijbel kost 40€ per stuk .    

8 stuks is net genoeg voor 16 kinderen die per twee kunnen samen lezen.  

(dus wij zoeken 320€ in totaal) 

Wij brengen het in gebed bij de Heer en weten dat Hij via jullie zal voorzien , waarvoor 



 

alvast onze dank ! (vermeld 'Bijbel' bij uw overschrijving) 

 

- onderwijs : Uci geeft ondertussen 5 halve dagen per week les wiskunde in het hoger 

middelbaar. Het was eigenlijk de bedoeling om langzaam van start te gaan , maar voor 

haar is het alsof het nieuwe schooljaar reeds begonnen is. Van begin juni t/m 7 juli is het 

schoolvakantie , en daarna gaat ze helemaal 'van start'.  

 

- werk op het terrein : ikzelf ben de afgelopen weken gaan zoeken naar nieuwe 

'waterbronnen' en 'waterwegen' hier in de jungle op ons terrein , samen met Barnabas , 

één van de leiders die het terrein erg goed kent. 

Geen dakwerken ditmaal , maar klimmen en klauteren in de broesen , op zoek naar 

nieuwe locaties om waterpompen te plaatsen die het water tot in de kinderhuizen 

kunnen pompen. 

Verder heb ik mij wat bijgeschoold en verdiept in de werking en de opzet van de 

beroemde "Papa Pump" , een mechanische waterpomp die zonder elektriciteit of 

brandstof water weet te transporteren tot op grote hoogte en verre afstand. Er liggen 6 

van deze Papa-pumps in ons magazijn te wachten op ingebruikname … wordt vervolgd 

(voor de geïnteresseerden , klik PapaPump)  
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 getuigenis van Alie  (Sanggau 26 maart 2019) 

"Hallo mijn naam is Alie. Ik wil jullie graag vertellen over mijn leven voor- èn nadat 

ik Jezus ging volgen. Als kind ging ik naar de zondagsschool , maar met ouder 

worden ging ik de Here Jezus vergeten en ging ik ook niet meer naar de kerk. Ik 

uitte ook geen dankbaarheid meer aan God. Als tiener had ik totaal geen relatie 

meer met God , en dat gedurende meer dan 10 jaren.  

Tot op een dag iemand door God gezonden naar mij toe kwam en mij opnieuw 

richting Jezus hielp. Ik kende hem toen nog niet maar merkte dat hij vastbesloten 

was om mij met Jezus bekend te maken. Ik had in het begin wat argwaan , maar 

nadat ik hem hoorde vertellen over Jezus , werd ik mij ervan bewust dat Jezus 

waarlijk Heer en God is èn dat ik waarlijk in Hem dien te geloven. 

Vanaf dat moment ging ik terug in Jezus geloven en begon ik in mijn nieuwe Bijbel 

te lezen. Ook luisterde ik via YouTube naar preken over Jezus. Als gevolg hiervan 

ging ik de Here God terug loven en prijzen. Enkele maanden later - op 25 

december 2018- liet ik mij dopen in de 'Antiokhia' gemeente in Sanggau.  

Sinds ik terug in een relatie tot de Here ben gaan leven heb ik van Hem vele 

zegeningen mogen ontvangen. Ik ervaar Hem steeds dichtbij mij èn ik getuig van 

de genezing van mijn mama. Bijna een jaar lang heeft mijn moeder afgezien van 

haar ziekte - tyfus. Nu is zij ondertussen volledig genezen. Ik heb vaak voor haar 

genezing gebeden en de Heer heeft mijn gebed verhoord. 

Ik las in Mattëus het volgende : "Bidt en u zal gegeven worden , zoekt en gij zult 

vinden , klopt en u zal opengedaan worden."  



 

Dit betekent voor mij dat de Heer onze gebeden verhoort indien wij Hem oprecht 

vragen en Hem waarlijk vereren. Hij is de Alleerhoogste , de Enige ware God Die 

vol van liefde is , en er altijd is voor hun die Hem zoeken.  

(foto : Alie met Ribka) 

 

 

Hoog bezoek : de tweede helft van juli krijgen wij bezoek !! Wat is dat lang geleden …. 

Ethan & Ribka kunnen hun 'vake' nog eens ontmoeten die ook zijn dochter Noëlla 

meebrengt , èn ook 'nonkel Samuël' komt mee en brengt zijn dochter Hayley mee. Wij 

zien er alvast erg naar uit en hopen op 2 bijzondere weken samen hier in 'the miracle 

zone'. 

Behalve voor mijn papa is het hún eerste keer , en hopelijk niet de laatste ;-)  

…. wordt ook vervolgd 

 

Vieringen : Ribka werd 2 jaar op 18 maart , wij vierden 5 jaren huwelijk op 3 mei , èn 

Uci viert op 13 mei 'alweer' haar verjaardag   ;-)  

 

Jaarvisum : Eind juli verloopt mijn jaarvisum ; bid met ons mee dat mijn aanvraag voor 

een nieuw visum wordt goedgekeurd en afgeleverd. Ik moet dan even de grens met 

Maleisië over en kan dan ook in ene weg mijn papa en Samuël daar ophalen , en samen 

met hun terugreizen naar Living Waters Village , met de bus , een ritje van 10 uren. Bid 

ook voor een gezonde en veilige reis voor hun : helemaal vanuit België tot hier duurt 

meer dan 2 volle dagen. Dank u voor uw steun in gebed !  

 



 

  

 

Ribka's verjaardagsijsje                                                                            5 jaren geleden  
  

Wij stellen uw gebeds-steun erg op prijs 

• bid voor Gods zegen over iedereen in LWV n.a.v. het overlijden van Welly 

, dat alle rouwenden zich bij onze liefdevolle Vader getroost weten. 

• bid voor het ontvangen van sponsorgeld voor 8 twee-talige Bijbels. 

• bid voor Alie die zo moedig was om zijn getuigenis even met jullie te 

willen delen , dat hij blijft groeien in zijn persoonlijke relatie tot de Heer. 

• bid voor onze familie die straks in juli op bezoek komen , dat zij hier sterk 

bepaald worden bij Gods werk onder de Dayaks en hopelijk ook bij nog 

vele andere dingen. 

• bid voor mijn nieuwe jaarvisum. 

• bid voor inzicht en hulp van de Heer wat betreft het verder uitbouwen van 

o.a. het water-netwerk. De Heer voorziet steeds op een bijzondere manier. 

• dank voor de start van Uci haar loopbaan als lerares wiskunde op een 

zeer bijzondere school. 



 

• dank voor een gezegende en gezonde bediening met jullie geestelijke en 

financiële steun als ruggegraat daarvan. 

 

  

 

 

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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