
 

nieuwsbrief 3 van Daniël & Uci 
mei 2020 , jg.8 
   

 

 optie : lees in uw webbrowser  
 

 

 

samen met 'onze' 18 jongeren op de foto (7 van hun zijn al klaar met school) 

- - - 'klaar met school' wil zeggen 'aan het wachten om verder te studeren' OF 'al aan 

universitaire studies bezig'  OF 'aan het wachten om op geestelijk "bootcamp" te 

vertrekken' - - - 

Jammer , maar helaas Gemeenteleden 

onze 'België-2020 trip' gaat (voorlopig) dus niet door. We kunnen niet 

vertrekken vanuit Kuching want de grensovergang is al 3 maanden dicht. En we 

zouden landen in Frankfurt , maar dat gaat ook niet , tenzij we eerst 2 weken 

in quarantaine gaan daar , vooraleer we naar België mogen rijden.  Onze troost 

is in de Heer Die ons altijd goed verzorgd heeft , en ook nu weten wij dat Hij 

alles 'onder controle' heeft. Wat een troost voor ieder kind van de Vader , te 

weten dat Hij ons nooit verlaat , ons altijd ontzettend liefheeft èn het 

allerbeste met ons voor heeft. Op Zijn tijd mogen wij straks wèl 'op bezoek' 

naar België en kunnen wij wèl weer genieten van samenzijn met familie , 

vrienden èn broeders en zusters in de Here. In afwachting ontvangen wij 

graag van Hem wat Hij ons biedt in onze bediening hier in 'the miracle zone' , 

en ontwaken wij 's morgens steeds met evenveel enthousiasme en 
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dankbaarheid want Hij is met ons , en in ons. "Onbeschrijfelijk , onbegrijpelijk 

... onvolprezen" (wat heb ik dat lied al lang niet meer gehoord , even naar YT) 

  

 

Geen schepsel is voor Hem verborgen , want alle dingen liggen 

open en ontbloot voor de ogen van Hem , voor Wie wij 

rekenschap hebben af te leggen. 

(Hebreëen 3:13) 

 

  

 

Minuutjes :  

• Ruben heeft nog steeds niet de mogelijkheid om te vertrekken vanuit België naar 

Indonesië.  Bid voor hem dat hij geduldig is tot de dag dat de Heer hem werkelijk 

op het vliegtuig zet. Bid dat hij hier in LWV zijn bediening vindt. 

• Uci vierde 13 mei haar verjaardag , en 10 dagen eerder vierden wij samen onze 

6e huwelijksverjaardag. Bid voor ons als man en vrouw in een drukke bediening , 

in een druk huis , dat we toch mogen leren om tijd te maken voor elkaar. Bid voor 

haar loopbaan als lerares wiskunde in het hoger middelbaar , alsook dat zij kracht , 

energie en geduld van de Here ontvangt. Bid ook dat zij een fijne schoolvakantie 

zal hebben de komende weken. 

• Eind mei hadden wij een doopdienst. 39 jongeren werden in de rivier gedoopt. 

Bid dat zij allen met veel geestelijk enthousiasme vervuld worden en hun verdere 

leven dagelijks hand-in-hand met de Heer zullen wandelen. 

• Opnieuw baby-nieuws uit LWV , want er zijn nog 2 jongetjes en 1 meisje geboren. 

Zoals u ziet op de foto beneden , hebben de 'juffrouwen' hun handen vol. Niet eens 

alle baby's waren aanwezig toen deze foto gemaakt werd. Prachtig , toch , de 

LWV-leiders èn dienaars van "later"   :-) Dank God voor deze schattige 

ukkies. Elkeen heel mooi en bijzonder in de schoot van hun moeder geweven èn 

wonderbaar toebereid door de Here God. 

 



  

 

 

Houd de geboden die Ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 

Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over , thuis en 

onderweg , als u naar bed gaat en als u opstaat. (Deuteronomium 6:6-7) 

 

 

 

SPONSOR-PROJECTEN :  

• Geen nieuwe sponsor-projecten in deze nieuwsbrief. Wel wil ik graag even laten 

weten dat de Heer het geld heeft voorzien voor het Peri-sponsorproject. Ik had het 

"Peri-Duo" projekt al in de kast gelegd en zou het niet meer vermelden , tot plots 

tóch het totaalbedrag ervoor overgemaakt werd. Ongelooflijk maar waar ! De Heer 

werkt op mysterieuze manieren! Zegen in uw gebed de Vlaamse sponsor die 'in 

geloof' gegeven heeft èn van de Heer -ter Zijner tijd- ontvangen zal , 30 ... 60 ... 

zelfs 100-voudig. Dank God voor Zijn voorziening via één van Zijn vele dienaars. 

• Graag wil ik opnieuw om uw gebedssteun vragen voor een groots sponsor-project 

, namelijk een hydro-power-set van Vlaamse makelij. "Turbulent" is een firma in 

Leuven die turbines ontwerpt die door een flinke waterstroom (zoals onze rivier 

hier) 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) 
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"In memoriam of" Dr. Ravi Zacharias   

DAGELIJKS WERK :  

• Nog steeds ben ik regelmatig met water-transport en water-leidingen bezig. De 

aanleg van kilometers-lange HDPE pijpleidingen om mooi , fris en natuurlijk 

bronwater vanuit de jungle naar onze kinderhuizen en scholen te transporteren 

kost veel tijd , veel zweet (hier in de tropen) en veel energie (veel geduld niet te 

vergeten). Maar het loont zo enorm , want alle gebouwen hebben nu genoeg 

zuiver water , de voorraden lopen vaak zelfs over (via een overloop dan terug naar 

de jungle). Het noemt hier dan ook niet voor niks "Living Waters".  

• Tussendoor werk ik verder aan technische tekeningen van gebouwen en 

dakconstructies , plattegronden , alsook dakmateriaal-bestel-lijsten , inventaris van 

gereedschappen enz... Als het me allemaal even doet duizelen spring ik op de 

motor en rij de heuvels in op ons terrein om onze 4 waterbronnen te inspecteren , 

waterfilters schoon te maken , wildgroei eromheen weg te kappen en ander 

onderhoud.  

• Uci heeft ook haar handen vol. Nog slechts een paar uurtjes per week naar school 

- omdat velen al vakantie hebben + ook om covid-gerelateerde redenen - maar 

thuis , ten huize 'rumah Zakharia' , heeft ze haar handen vol om dagelijks alles in 

goede banen te leiden. Ook de tuin en onze vijvers is ze samen met enkele 

kinderen volledig nieuw leven aan het inblazen. En ook onze 'kinderboerderij' is ze 

aan het uitbreiden. 

• Naast al deze bezigheden vertellen wij u graag over het belangrijkste aspekt van 

onze bediening , dat is 'geestelijk onderwijzen' d.m.v. beurtelingse wekelijkse 

prediking (waar een goede voorbereiding voor nodig is) , d.m.v. onze bijbelstudie-

groep op zaterdag èn d.m.v. onze doordeweekse gebeds- en aanbiddings-

diensten. Moge de Heer ons het enthousiasme blijven voorzien , alsook steeds 

weer fijngevoeligheid en Bijbels inzicht verschaffen. Tot zegen van alle jongeren 



 

die nu al meer dan 2 maanden heel erg 'kort op ons' moeten leven , door de 

"stay@home" leefstijl.  

 

 

FOTOGALERIJ :  

 

  

 

Samen met Ajon , één van de 39 dopelingen 
 

  

 

onze lagere school krijgt een nieuw dak over het binnen-plein 
 



  

 

een bijzondere doopdienst ; alle glorie aan de Heer Die deze jongeren nieuw leven gaf 
  



  

 

één van de meer dan 110 gezinnen in het naburige dorp 'Manggala' dat materiële steun 

èn gebed in ontvangst mocht nemen van de Heer Die -via LWV outreach- naar hun 

omziet en Zijn liefde en goedertierenheid aan hun persoonlijk betoont in deze moeilijke 

tijden 

 

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 ons beiden dat wij genoeg persoonlijke tijd 'met de Heer' èn 

'in Zijn Woord' weten door te brengen , zodoende goed toegerust te 

zijn om de jongeren in ons huis gezonde geestelijke voeding te bieden. 

Wij danken de Heer voor Zijn leiding en hulp , en tot onze grote 

vreugde zien wij het verschil (de groei) in de harten van onze 

'discipelen'. 

• bid voor de meer dan 110 gezinnen in ons naburige dorp 'Manggala' , die 

onlangs materiële steun en bemoediging mochten ontvangen van de Heer 

via LWV. Dat zij gaan beseffen dat dit een geschenk is van de Heer Die 

naar hun omziet in hun nood , en zodoende Zijn aangezicht gaan zoeken , 

en Hem gaan danken en eren. 

• 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. ("korte getuigenis" - - - bij de constructie van 

dakgebinten aan de nieuwbouw van het 'Titus-huis' ging het plots erg 

mis. De 16 gebintes die reeds rechtop stonden , kantelden ineens om. 

Wij zaten met 4 personen op of tussen die profielen , en wisten niet 

beter dan naar beneden te springen. Een gewaagde sprong van 4-5 

meter omlaag , maar beter dan tussen dat ijzer terechtkomen. Eén van 

ons , Wemi , geraakte toch geklemd op het dak tussen deze omgevallen 

gebintes. dat was paniek , want we konden niet zomaar vlug bij hem 

geraken om hem te bevrijden. Ik ben de Heer dankbaar dat het goed is 

afgelopen want behalve Wemi's verstuikte voet waren er geen andere 

serieuze verwondingen. We hebben ook geleerd om bij dakconstructie-



 

werken in de toekomst voortaan veel meer diagonale schoren te 

plaatsen om het geheel steviger te maken , en omvallen te verhinderen. 

Prijs de Heer , 4 dagen later stonden alle gebintes al terug rechtop. Nu 

is het wachten tot de grensovergang met Maleisië terug opengaat om 

onze dakplaten daar te gaan ophalen.  

• bid voor een spoedige her-opening van de grensovergang , want alle 

goederen (vooral bouwmaterialen) liggen in Kuching "transport-klaar". 

Momenteel zijn er veel spullen niet meer op voorraad in de ministry , 

dus als straks de grens opengaat , zal mr. Ronny en zijn team vele malen 

op en af rijden om alles naar hier te brengen. (voor wie niet weet hoe 

ver Kuching van LWV is .... 8 uren stevig doorrijden) 

• dank voor alle nieuwe kinderen die vanaf 6 juni mondjesmaat de 

ministry binnenkomen. Dat zijn kinderen van alle leeftijden , allen van 

'behoeftige' aard , dwz. uit arme families , uit één (of geen) ouder-

gezinnen , soms zelfs 'aan hun lot overgelaten'. De Heer weet al wie ze 

zijn , wij nog niet , maar wij zullen hun weldra ontmoeten en hartelijk 

'welkom heten' in God Zijn kinderdorp hier. Uiteraard moeten ze de 

eerste 2 weken in quarantaine owv. covid , en daarna verhuizen ze naar 

LWV's trainings-centrum (in het hart van ons dorp). Bid dat ze hier 

Jezus zullen leren kennen als Vader , Vriend en Heiland. Bid dat ze hier 

allemaal veilig , gezond en gezegend mogen wonen. Tot eer en glorie van 

Hem Die hun geschapen heeft ! 

 

 

 

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 
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Heeft u vragen over 'sponsoring' , aarzel niet 

danielvanlaeken@gmail.com 

WhatsApp +6281348076914 

 

 

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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