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Jabes riep de God van Israël aan met de woorden : 

Wil U mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten ; 

laat Uw hand met mij zijn ; weer van mij het kwade , zodat mij 

geen smart treft !  

En God schonk wat hij had gevraagd.  

(1 Kronieken 4:10) 

 

 

 

Een bijzondere Bijbeltekst , dit gebed van Jabes. Ooit in 2010 las ik een boekje met als 

titel 'the prayer of Jabez' (kunt u als gratis pdf online vinden , een aanrader !) Dat boekje 

overtuigde mij om regelmatig dit 'gebed van Jabes' te bidden tot God. En ik geloof nog 

steeds , tot op de dag van vandaag , dat dit gebed - en meer bepaald het zinnetje "wil U 

mijn gebied vergroten" er mede toe geleid heeft dat ik een jaar later kwam te verhuizen 

naar Borneo. Ik bad dit mooie Bijbelvers iedere keer met een groot verlangen om er op uit 

gestuurd te worden , door de Heer , om het werk te doen dat Hij voor mij had 

voorbereid.  

Mijn 'gebied' toen - leek mij wat klein , zo iedere zaterdagnamiddag opnieuw in het 

stadscentrum van Genk. En toch mis ik het erg. Tijdens dit schrijven ontroert het me zelfs , 

omdat ik de afgelopen 10  jaren velen in Genk niet gesproken heb. Ik bid dan ook 'de 

Heer van de oogst' dat anderen wèl in Genk 'op evangelisatie-pad gaan' en dat meest 

kostbare Evangelie delen aan allen die ze tegenkomen.  

Ook word ik bepaald , tijdens dit schrijven , dat ik dat gebed van Jabes opnieuw 

regelmatiger wil gaan bidden , vanaf nu vandaag. Om wederom mijn gebied door de Heer 

vergroot te zien. Naar mijn gevoel is mijn persoonlijk 'evangelisatie-gebied' binnen dit 

afgelegen kinderdorp wat 'gekrompen' , en wil ik er zo graag terug op uit. Naar daar gaan 

en daar spreken wat de Heer mij in de mond legt. En , prijs de Heer , dit eiland is zo 

ontzettend groot. Alleen al in onze provincie (West-Kalimantan) 5.6 miljoen mensen.  

Een uitdaging aan u persoonlijk , Gemeenteleden, na het lezen van deze korte 

getuigenis : bid regelmatig dit Jabes-gebed met een oprecht hart en een groot 

verlangen om het beantwoord te zien ... Gods avontuurlijke zegen !  

 

https://mailchi.mp/c55f70aac76e/nieuwsbrief-van-daniel-uci-4707337?e=c64c66fed5


  

 

He has sent ... us 
  

  

 

Living Waters Village Trainings Centre area , anno september 2020 
 

 

Voor eventuele geïnteresseerden even de statistieken 

n.a.v. onze vorige nieuwsbrief. 

*Slechts 1-hand-vol reageerde op onze vraag "hoe gaat het met u?" Wij ontvingen veel 

minder emails dan gehoopt. En ik heb daar uiteraard veel gedachten bij maar die ga ik 

jullie besparen. Wel wil ik zo rechtuit zijn om het even in kleine lettertjes te vermelden. 

Vervolgens breng ik het in gebed bij onze lieve Vader Die ons aller harten kent. 

*Slechts 1 iemand reageerde op ons nieuwste sponsor-project , en doneerde 100€ (= 5 

ACP plafond-platen). Ook dit kan ik enkel bij de Heer brengen , vertrouwende dat Hij in 

alles voorziet.   

 



  

 

Na precies 8 jaren in Borneo , ben ik voor het eerst buiten onze provincie gereisd. Samen 

met Toher (onze kerkleider) en Jerry reden wij op onze motor naar Centraal-Kalimantan. 

Ongeveer een rit van 5 uren over stoffige wegen met 3 zakken hulpgoederen achter op 

onze motor vastgebonden. Twee huisjes waren daar enkele dagen voordien afgebrand, 

en één van LWV's kerkplanters daar ter plaatse rapporteerde dat deze 2 gezinnen nu 

totaal niets meer hebben , zelfs geen kledij meer. Een snelle inzameling hier in de ministry 

bracht deze 3 zakken op met kleren , en ook wat ingezameld geld (zo'n 200€ per gezin). 

Bid a.u.b. voor deze 2 families dat zij ondanks dit onheil hun hoop gericht houden op de 

Here , en zich in droeve momenten bemoedigd weten door het verhaal van Job , dat 

pastor Toher hun die avond ter plaatse vertelde.   

 

  

Minuutjes :  

• Ruben zijn 'verhuis' vanuit België naar Indonesië komt stilaan dichterbij.  Zijn 

visumaanvraag is ingediend. Bid voor hem dat hij geduldig is tot de dag dat de 

Heer hem werkelijk op het vliegtuig zet. En dat hij een visum ontvangen mag en hij 

hier in LWV zijn bediening vindt. 



 

• Wij zijn stilaan beginnen aftellen naar ons familiebezoek tijdens de kerstvakantie. 

Het is alweer veel te lang geleden dat wij Uci haar ouders en alle andere familie in 

het dorpje Kojub nog eens hebben gezien. Ondanks dat we heel erg graag hier 

thuis met alle kinderen kerst èn nieuwjaar zouden willen doorbrengen , hebben we 

toch besloten om dat dit jaar in Kojub te gaan vieren. 

• In België hebben we geen last van gekko's , maar hier in Borneo horen ze er thuis 

binnen gewoon bij. Hier noemen ze cicak's. Doen niet veel kwaad , eten kleine 

vliegjes en muggen , dus dat is een voordeel , maar ze laten overal 'hun kakjes' 

achter. Hier ten huize 'rumah Zakharia' geven we de kinderen de mogelijkheid om 

wat extra zakgeld te verdienen met het vangen van deze beestjes. Dus wordt er 

vaak in en rondom ons huis op deze cicak's gejaagd. Vinden de kids leuk , hebben 

ze weer wat te doen , en verdienen ze wat bij.  

• Prijs de Heer , Ethan & Ribka mogen weer mee met papa en mama op de motor 

naar 'buiten'. Maandenlang hebben we hun moeten sussen met het virus-verhaal 

en dat er teveel mensen ziek zijn. En dat ze daarom jammer genoeg niet 

meekunnen. Die tijd is gelukkig voorbij , en ik bid dat die ook niet meer terugkomt , 

want we gaan er toch graag 'eens per week' op uit. Even naar het stadje op 30 

min. van hier met de motor , om wat te winkelen in de supermarkt of om hun wat te 

laten springen op het 'springkasteel' (als het niet regent). We genieten nu eens te 

meer van ons wekelijkse 'uitje'. Wij zijn de Heer dankbaar nu eens te meer te 

beseffen hoe kostbaar onze vrijheid is. 

 

 

Graag stel ik u voor aan Yanto. Hij woont bij ons in huis , volgde vorig jaar een 

christelijk bootcamp en sinds enkele maanden helpt hij mij met de aanleg èn het 

onderhoud van alle waterbronnen en pijpleidingen. Hij heeft veel muzikaal talent en 

is een ware aanbidder van de Allerhoogste. Ik geniet steeds auditief mee als hij zo 

opeens spontaan de Heer looft en prijst met zang en gitaar. Bid voor deze jonge 

gast (26) dat de Heer ook zijn gebied vergroot èn dat hij op Zijn tijd velen tot zegen 

mag zijn (of dat nu hier in LWV zal zijn óf op een andere plaats in deze grote wereld). 



 

Yanto staat paraat om Jezus te dienen. Moge hij blijven groeien en 'straks' de 

levenspartner ontmoeten die de Heer voor hem geschapen heeft.   

 

Ronny Heyboer , de oprichter van Living Waters Village èn geestelijke vader 

van al de kinderen - jongeren - volwassenen hier , zal in Nederland 'op bezoek' 

zijn van 23 september tot 19 oktober. Dus wie hem daar graag wil ontmoeten , 

kan eens een kijkje nemen in zijn agenda , om te zien 'waar en wanneer' hij dit 

bijzondere kinderdorp "vertegenwoordigt".  

U kan de agenda inkijken via deze link  

 

 

 

Bid met ons mee voor complete genezing voor één van onze nieuwe kinderen ; 

Okto is zijn naam. Hij heeft tuberculose en ook een tumor in zijn borstkas , alsook 

enkele abcessen in zijn zijde. Wij zijn de Heer erg dankbaar voor de mooie dingen 

die wij zien gebeuren in Okto zijn leven hier. Hij is al zoveel veranderd op deze korte 

tijd. Wij weten dat de Heer hem naar hier heeft gebracht met een bijzondere 

bedoeling. Daarom geven wij Jezus alle eer en verwachten Zijn wonder !  

Ondertussen zijn we hier in LWV met meer dan 700. Vele nieuwe kinderen zijn hier nog 

maar net , vele kids en jongeren die hier al jaren wonen , vele jongvolwassenen die klaar 

zijn met school en die hier nu werken , velen die studeren aan de universiteit , en vele 

gezinnen dienen de Heer hier al jaren en hebben de dagdagelijkse leiding over 'hun 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=d7aae39f36&e=c64c66fed5
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=e47a6974ea&e=c64c66fed5


 

kinderhuis'. Deze ministry wil elke persoon hier begeleiden èn helpen groeien in hun relatie 

tot de Heer. Niets is belangrijker dan dat. 

Velen worden hier voorbereid om Jezus te gaan dienen. Velen zullen Hem híer dienen , 

maar zeker ook velen zullen later gaan waar Jezus hun stuurt. Niet iedereen zal hier "voor 

altijd" blijven wonen. De Heer heeft veel werk al klaarliggen , ook buiten dit kinderdorp. Op 

een dag zullen hier 1000 kinderen wonen , en zullen hier 2000 kinderen naar school gaan. 

Uit alle omliggende dorpen zullen zij komen om te leren wat de Heer voor hun heeft 

gedaan. 

Bid met ons mee voor iedereen die hier woont , dat elkeen zich geroepen weet door de 

Heer , en dat elkeen zal gaan en staan op de weg die Jezus met veel liefde heeft 

voorbereid , tot eer en glorie van onze hemelse Vader. 

  

 

Maak u geen zorgen over eten , drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan 

het voedsel. En uw lichaam is belangrijker dan kleding. Geef het Koninkrijk van 

God en Zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan 

geschonken worden. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook 

morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan 

zijn eigen problemen.  

(Mattheüs 6:25,33-34)  

 

 

Gebedspunten : 

Gemeenteleden, wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;   

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

zijn en nu nog steeds 1 avond per week samenkomen. 

• bid voor al onze zendingswerkers die in hun thuisland wachten op het 

moment dat ze goedkeuring krijgen van de Indonesische immigratie om 

terug naar LWV te komen. 

• bid voor de 2 getroffen families die niets meer hebben door 

woningbrand 

• bid voor een wijder bereik en nieuwe mogelijkheden om uit te reiken , 

wat betreft evangelisatie 

• 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". Bid dat de 6 trucks die al onze bestelde 

bouwmaterialen willen transporteren gauw de grens over mogen rijden. 

• bid voor westerse betrokkenheid wat sponsoring betreft. De Heer 

geeft ieder van ons de kans om een steen(tje) bij te dragen. Wij danken 

voor Gods leiding over uw initiatieven en bidden u Zijn liefdevolle zegen 

toe. 

• bid dat korte maar krachtige gebed van Jabes , indien u er klaar voor 

bent ;-) 

• dank voor weer een nieuwe baby , geboren 4 september , Gheyan 

hebben papa rasul en mama Meli hem genoemd. En we zijn nog niet klaar 

voor dit jaar ;-) 

• 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 net iets meer dan 100 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 !   

o 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  èn 'af en toe' ook een briefje. Ook u kunt zelf 

uw sponsorkind per post een brief of een kaart sturen.  

 

 

Fotogalerij :  

 

mailto:sponsorship@livingwatersvillage.com?subject=sponsoring


  

 

Ribka & Ethan spelen graag samen met de nieuwe kids in het TC 
 

  

  

 

 

Meer dan 15 nieuwe kinderhuizen zijn in aanbouw (8-12 kids elk) 
 



 

  

 

Rani start haar 4-jaren opleiding-
kleuterleidster         

 

Siana mag na enkele maanden bij ons te 
hebben 'gelogeerd' weer terug naar de 
hoofdstad om haar studies verder te zetten  

 

 

Bid voor Rani & Siana ... dat zij dicht bij de Heer blijven , dat zij 

altijd Zijn bescherming genieten , dat zij hun relatie tot Hem 

dagelijks onderhouden en mogen groeien , èn uiteraard zullen slagen in 

hun studies. Bid dat zij als een licht schijnen naar hun collega-

studenten toe en alzo Jezus kunnen tonen en verkondigen.   

 

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 

mailto:danielvanlaeken@gmail.com


 

WhatsApp +6281348076914 

 

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/ 

 

 

Copyright © 2020 Living Waters Village Borneo, Alle rechten voorbehouden. 

U ontvangt onze 2-maandelijkse nieuwsbrief geheel vrijblijvend en met veel liefde en dankbaarheid voor 

uw betrokkenheid en steun 

 

Ons post-adres is: 

Living Waters Village Borneo 

Jl.Raya Kota Baru, Km.17, Dsn. Jaya Karya 

Ds. Manggala, Kec. Pinoh-Selatan 

Kab. Melawi , Prov. Kalimantan-Barat 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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