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Dag Gemeenteleden, alles goed? In de intro van onze 

4e nieuwsbrief van 2020 willen wij aandacht schenken 

aan onze 'lezers'. Wij willen graag horen hoe het met u 

gaat. Omdat wij u niet zijn kunnen komen bezoeken 

weten wij weinig of niets over uw huidige situatie , want 

het is al veel te lang geleden dat wij u nog gezien of 

gehoord hebben. Daarom vragen wij om wat recente 

informatie over u , zodat wij elkander niet 'uit het hart' 

verliezen , en zodat wij ons kunnen verblijden in "uw 

nieuws". Het moet niet altijd "ons nieuws uit Borneo" 

zijn.  

Misschien hebt u wel nood aan een luisterend oor , of 

kunnen wij voor u bidden. Bent u 'op-en-top-fit' dan 

horen wij ook dat graag en prijzen wij de Heer daarvoor. 

Bent u ziek of gaat u door een diep dal , ook dan willen 

wij er voor u zijn èn voor u bidden.  

"Alles goed met u ?"   
 

 

 

Wij vragen God om u te laten begrijpen wat Hij wil dat u doen zult. 

Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht. 

Dan zult u tot eer van de Here leven en doen wat Hij graag wil. Hoe 

beter u God leert kennen , hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn. 

Ook vragen wij Hem om u te sterken met zijn geweldige hemelse 

kracht , opdat u alles blij en geduldig kunt verdragen , en wij 

danken Hem dat Hij u in staat stelt om te delen in de heerlijke 

erfenis die toebehoort aan Zijn volk dat in het licht leeft.  

(Kolossenzen 1:9-12) 

 

  

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. 

• Door de covid-restricties hebben 4 LWV-zendelingen Borneo moeten verlaten 

voor 'nog onbepaalde tijd'. Wij bidden voor hun snelle terugkeer en zijn er gerust in 

dat de Heer met hun is èn hun tot Zijn dienst gebruiken kan , ook in hun thuisland.  

https://mailchi.mp/4ed3bac3eed5/nieuwsbrief-van-daniel-uci-4692293?e=c64c66fed5


 

• De afgelopen maanden zijn 96 nieuwe kinderen in Living Waters Village komen 

wonen.  Wij zijn dankbaar voor elk van hun , en bidden dat zij in dit kinderdorp de 

Here Jezus mogen leren kennen. Zij wonen voorlopig allemaal in het 'trainings-

centrum' in het hart van onze ministry , en hebben daar de tijd en de mogelijkheid 

om te groeien in deze bijzondere omgeving.   

• Met zoveel nieuwe kinderen erbij moeten er natuurlijk ook weer kinderhuizen 

bijgebouwd worden. Momenteel is dat dan ook volop aan de gang. De 

funderingswerken en keermuren voor deze huizen zijn reeds volop in aanbouw. 

Dagdagelijks wordt er betonijzer gevlochten en wordt er beton gestort. Van zodra 

deze funderingsvloeren klaar zijn , kunnen er opnieuw 12 woningen bijgebouwd 

worden , precies genoeg om weer 120 kinderen te huisvesten. De Here 

Jezus heeft bijzondere plannen met dit steeds groter wordende 'kinderdorp'. 

• Al deze nieuwe kinderen beginnen deze maand ook met hun 'cel-groep'. Voor hun 

allemaal wordt dit hun eerste 'groeigroep' ooit. Wat bijzonder om op jonge leeftijd 

al de kans te krijgen om iedere dinsdagavond 'Bijbelstudie' te volgen. Ik ben de 

Heer dankbaar dat ik de mogelijkheid krijg om hier aan mee te werken. Wij hadden 

in New Hope ook allemaal zo'n Bijbelgroepje , en ik moet eerlijk bekennen dat ik 

dat erg gemist heb. Ik ben de Here dankbaar dat Hij me nu opnieuw de kans geeft 

om Zijn kinderen te onderwijzen (te discipelen) vanuit Zijn levend Woord.  

• Sinds 1 augustus is mijn visum opnieuw verlengd met 1 jaar. Ook daar zijn wij de 

Heer dankbaar voor. Halleluja ! 

• M'n 3 digitale bezoeken aan de christen-gemeentes van Zwartberg , Houthalen en 

Ham werden door de Heer zeer gezegend. Ik mocht via een video-boodschap 

vertellen over 'een christen zijn aandeel in zending' èn over ons persoonlijk 

zendingswerk hier in LWV. Ik ben dankbaar voor het enthousiasme van alle 

broeders en zusters in deze 3 gemeenten. En ik dank de Heer voor 

bemoedigende reacties die altijd weer een bevestiging zijn voor ons als gezin in 

deze bediening. 

  

 

Jezus leert ons dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige verlangens 

moeten afkeren om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven , met 

ontzag voor God. Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij zijn 

heerlijkheid zullen zien , de heerlijkheid van onze grote God en Redder , Jezus 

Christus. 

(Titus 2:12-13)  

 

 

Sponsoring :  



 

• Omdat alle kleine beetjes al bijna 2 decennia lang dit kinderdorp ontzettend verder 

helpen , wil ik u graag een nieuw sponsor-project aanbieden , getiteld ACP. 

Momenteel ondergaat de LWV lagere school (die sinds 2008 officieel open is) een 

ingrijpende renovatie. Alle 7 gebouwen krijgen een nieuw dak (3 zijn reeds 

klaar) en ook het grote dak over de speelplaats wordt volledig vernieuwd. De 

werken zijn volop aan de gang. De dakconstructie en de dakplaten zijn 

aangekocht. Voor het plafond van de grote overkoepeling (1232m²) willen we 

Aluminium-Composiet-Panelen gebruiken. Voor één zo'n paneel betalen we 20€ 

en we hebben er 425 nodig. De totale kostprijs van dit sponsor-projekt bedraagt 

dus 8500€. Deze dakvernieuwingen zullen erg veel tijd in beslag gaan nemen , en 

daarom werden alle 137 kinderen voor de gehele duur van dit projekt verhuisd 

naar de gebouwen van LWV's middelbare school. Gelukkig was daar het nieuwe 

schoolblok net op tijd klaar voor het begin van schooljaar '20-'21 ... "De Heer 

voorzag alweer alles op Zijn tijd"  

• Als u één van de kinderen of jongeren in Living Waters Village wil sponsoren , 

neem dan contact op via sponsorship@livingwatersvillage.com . U ontvangt dan 

een foto van het kind dat u sponsort  en 'af en toe' een briefje. Ook 

u kunt uw sponsorkind per post een brief of een kaart sturen.  

• Wil u graag wat inspiratie om op een andere manier uw bijdrage te doen aan de 

Heer Zijn kinderdorp , neem dan eens een kijkje 

op http://www.heyboer.org/nl/sponsorship-and-donations/ 

 

Gebedspunten : 

Gemeenteleden, wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;   

• dank voor de lichte versoepeling van de corona-restricties in LWV , die 

het gevolg zijn van een "corona-vrije-provincie". Al sinds enkele weken 

op rij geen nieuwe gevallen van besmetting meer in de regio waar wij 

wonen. Ook daardoor hebben wij allen hier in de ministry weer een 

beetje meer vrijheid kunnen ontvangen. En op zondagochtend kunnen we 

voortaan weer "met z'n allen samen" eredienst houden in onze LWV-

kerk , prijs de Heer voor al Zijn zegeningen !  

• bid voor alle kleine huis-groepen die de afgelopen maanden gevormd 

zijn en nog steeds 3 avonden per week samenkomen (per kinderhuis). Bid 

dat de Heer iedere nieuwe predikant , iedere nieuwe zangleider èn 
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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 al onze zendingswerkers die onlangs verplicht naar huis 

moesten van de Indonesische immigratie-dienst. Zij hebben nog altijd 

geen jaarvisum en moeten daarom iedere 2 maanden hun visum 

verlengen. Maar door covid-19 kan dat voorlopig niet meer. nu zijn we 

voorlopig dus maar met 6 ipv. met 12 op 'dit veld'.  

• bid voor 2 nieuwe 'long-term zendingswerkers' die al enkele maanden 

geleden ons team zouden vervoegen. Bid dat er gauw toestemming 

verleend wordt aan hun om naar hier te komen. Eèn van hun is Joshua 

uit Australië en de tweede is Ruben (mijn jongste broer ... uit België ... 

maar dat wist u al).  

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

kinder-predikant , medisch personeel , techneuten , mekaniekers , 

zendingswerkers , leraren , ... 

• bid voor een spoedige hèr-opening van de grensovergang met Maleisië , 

want alle goederen (vooral bouwmaterialen) liggen NOG STEEDS 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 zijn binnengekomen. 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 leidde deze 

zomer 96 nieuwe kinderen naar Zijn dorp hier. 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 ! 

 

 

Fotogalerij :  

 

  

 

Regina en Iyam , 2 nichtjes van Uci zijn onlangs in LWV komen wonen 
  



  

 

Ooit stonden Rossi en Nomi in die voorste rij , nu ontfermen zij zich over al hun nieuwe 
'zusjes'  

 

  

 

Daar bij de rode pijl wonen wij , in het Zacharia-huis   :-) 
 

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 
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