
 

nieuwsbrief 6 van Daniël & Uci 
december 2020 , jg.8 
   

 

optie : lees in uw webbrowser  
 

 

Selamat Hari Natal , Tuhan Yesus memberkati  

 

Gemeenteleden , wij bidden u een liefdevol en 'door de Heer gezegend' 

kerstfeest toe 

https://mailchi.mp/aa365d0f82f7/nieuwsbrief-van-daniel-uci-4736337?e=c64c66fed5


 

   

De engel Gabriël zeide tot Maria : "Gij zult zwanger worden en een zoon baren , 

en gij zult Hem de naam Jezus geven. De Heilige Geest zal over u komen en de 

kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen ; daarom zal ook het heilige , dat 

verwekt wordt , Zoon Gods genoemd worden." 

Er was nergens plaats voor Hem in een herberg , dus legde Maria Hem in een 

kribbe. 

 

De engel des Heren zeide tot de herders : "Weest niet bevreesd , want zie , ik 

verkondig u grote blijdschap. U is heden de Heiland geboren , namelijk Christus 

, de Here." 

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht , die God loofde , 

zeggende : "Ere zij God in den hoge , en vrede op aarde bij mensen des 

welbehagens." 

 

God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave ! 

 

  

Er was nergens geen plaats voor dit pasgeboren babytje. De grote mensen in 'de 

wereld Die Hij ooit Zelf geschapen had' , lieten Hem en zijn ouders gewoon buiten 

in de kou staan. En toch wilde Hij hun het meest kostbare geven , namelijk Zijn 

eigen leven , zodat alle mensen vergeving van hun zonden èn eeuwig leven 

konden ontvangen , door geloof in Hem. 



 

Once in a manger , a long time ago, 

Before there was Santa and reindeer and snow, 

A star shone down on humble beginnings below 

Of a baby just born who the world would soon know. 

Never before had there been such a sight. 

Would the Son of a King have to suffer this plight? 

Aren't there armies to lead? Aren't there battles to fight? 

Shouldn't He conquer the world and demand His birthright? 

No, this frail little infant asleep in the hay 

Would change the whole world with the words He would say. 

Not about power or demanding His way, 

But mercy and loving and forgiving God's way. 

For only through humbleness would the battle be won 

As shown by the actions of God's only true Son. 

Who gave up His life for the sins of everyone, 

Who saved the whole world when His journey was done. 

Many years have now passed since that night long ago 

And now we have Santa and reindeer and snow 

But down in our hearts the true meaning we know, 

It is the birth of this child that makes Christmas glow. 

 

  

Een beetje nieuwsgierig naar alle LWV-projecten voor de toekomst , kijk dan 

eens naar deze map 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=11a1149e6d&e=c64c66fed5


Het Living waters Village terrein is meer dan 300 hectare groot , dus u zal wat 

moeten zoomen en scrollen om alles tot in de  details te kunnen 'bezichtigen'. 

- U ziet alle 62 gebouwen met naam op deze map , waarvan sommigen 

momenteel nog in ruwbouw (geel). Het zijn bijna allemaal kinderhuizen , waar 8 

tot 36 kinderen per huis wonen met hun 'huis-ouders'.  

Als voorbeeld , wij wonen in nummer 3 , het Zakharia-huis , met 20 personen in 

totaal. 

- Er komen in de toekomst nog veel meer kinderhuizen en andere gebouwen bij 

(rood) , want God Zijn plan is om hier in dit kinderdorp 1000 kinderen groot te 

brengen. 

- Er komen ook nog enkele school-gebouwen bij (oranje). Lager- en hoger 

middelbaar, alsook een theologische faculteit. 

- Boomgaarden , tuinen en rijstvelden worden uitgebreid en later ook aangeplant 

op alle uithoeken van ons terrein.  

- In het noorden komt later ook een vliegstrip èn een hospitaal met plaats voor 

150 patiënten. 

- Er wordt een auditorium gebouwd aan het uiteinde van ons schoolgebouw , èn 

in de verre toekomst ook nog een grote kerk boven op de heuvel , die plaats zal 

bieden aan 2500 gelovigen om samen de Here Jezus eer en glorie te geven. 

- U ziet helemaal in het zuiden dat we ook ooit een sportcentrum zullen bouwen 

, dicht bij de rivier. Een multi-functioneel sportveld met een atletiek-piste er 

omheen. En niet heel ver daar vandaan ook een bejaarden-tehuis. Want ook wij 

worden snel oud ;-) 

- De paars-gekleurde gebieden zijn de percelen die LWV graag zo gauw mogelijk 

wil aankopen.  

bid voor alle stukken land die LWV nog wil kopen. Dat de Heer op Zijn tijd de 

eigenaars bepaalt bij het juiste moment èn de juiste prijs om te verkopen aan 

Hemzelf. Wat een eer 'je grond te kunnen verkopen aan Diegene Die alles al 

bezit en alles gemaakt heeft'.  

dank voor de vele stukken land die de ministry in 2020 officieel 

gecertificeerd àl heeft kunnen kopen , en zo steeds dichter bij het doel komt 

dat de Heer heeft vooropgesteld , namelijk duidelijke , onbetwistbare alsook 

natuurlijke grenzen afbakenen , om dit terrein van meer dan 300 Ha groot 



 

voor vele generaties veilig te stellen. Heel erg belangrijk , hebben de leiders 

van LWV door de jaren heen geleerd !! Want anders komt er later ineens 

plotsklaps iemand opdagen die iets denkt te kunnen claimen 'in naam van zijn 

voorouders ofzo'. Zo gaat dat blijkbaar 'in de jungle'.  

  

Minuutjes :  

• visum nieuws: Harry (UK) is ondertussen al terug in LWV. Vele maanden 

heeft hij moeten wachten op zijn 'werkvergunning' die door covid maar niet 

in orde bleek te geraken. Hij heeft zijn tijd in het VK benut om enkele 

maanden Bijbelschool te volgen. De Heer voorziet op Zijn tijd , en 

hij heeft vast ook een mooie tijd genoten in zijn thuisland met familie en 

br/z in de Here ! Ook Marlies en Tineke komen eind deze week aan in ons 

dorp hier , mèt een jaarvisum. Ons magere zendelingen-team (6) van de 

afgelopen maanden groeit weer wat (9). 

• bedankt voor al jullie gebeden , want wij hebben ondertussen alle spullen 

die nog in Maleisië lagen naar hier kunnen laten overbrengen. Er zijn in 

November al 10 trucks aangekomen. Deze vervoerden meer dan 50 ton 

aan dakprofielen , dakplaten , gegalvaniseerde leuningen , stainless tafels 

, bedframes , aluminium profielen , en nog veel , heel veel meer. Ook 

volgende week komen nog eens 3 trucks aan met bijna 20 ton aan 

materialen. Kort samengevat : "geprezen zij de Heer" !  

• Nog 3 weekjes en dan vertrekken wij op familiebezoek voor 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. Ook Uci haar zus Rossi en haar nichtje Nomi 

gaan mee. En ook Esther , een nederlandse zendelinge die hier al meer 

dan 2 jaren woont èn dient , gaat mee om (voor het eerst) eens 2 weken in 

zo'n Dayak dorpje te verblijven.  

• Wij hebben het geld van onze geannuleerde vliegtikets onlangs toch nog 

terug gekregen. Wat een geruststelling. Wij danken de Here God hiervoor. 

Nu kunnen wij in februari onze tickets nogmaals proberen te boeken voor 

de maand juni 2021 , in de hoop dat onze reis dan wèl kan doorgaan. Het 



 

gemis naar onze familie in Vlaanderen en onze broers en zussen in de 

Here wordt steeds groter. Nog een half jaar geduldig zijn en ons richten op 

Hem Die ons alle dagen bemoedigt en enthousiast houdt. De Here Jezus 

is waarlijk de goede Herder.  

 

 

Ethan en Ribka in hun nopjes , dat is nochthans niet altijd zo ;-) 

 

 

  

 

• Het is een heel drukke eerste helft van het schooljaar geweest voor Uci , 

omdat ze veel heeft moeten studeren. Het lessenpakket was alwéér 

aangepast van de overheid uit , en zij heeft er 'n paar maanden van 

zelfstudie "trigonometrie" opzitten. Zware leerstof, ook voor haar als 

lerares wiskunde. Zij is God dankbaar voor het internet , vooral voor 

YouTube ... blijkbaar de juiste plaats om zware wiskunde te leren. 

Uci viert samen met haar favoriete klas het einde van de examens 

 



  

  

Gebedspunten : 

Gemeenteleden , wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;   

• bid voor mijn broer Ruben die niet langer van plan is om naar Living 

Waters Village te komen. Hij heeft na maanden lang wachten besloten om 

toch in België te blijven.  

• bid voor enkele zendingswerkers die nog steeds geen 'werkvergunning' 

hebben , en zodoende nog altijd zitten te wachten op hun visum. Oma 

Gerrie èn Niki in NL , en Joshua in Australië. Esther is momenteel nog 

altijd als 'bezoeker' in LWV en hoopt ook spoedig een long-term visum te 

krijgen. Dank voor jullie gebeden voor ieder van hun ! 

• bid voor de vele mensen die zo graag weer op bezoek willen komen naar 

LWV's 'miracle-zone'. Onze bezoekerslijst is alweer erg lang , maar door 

covid-restricties zal toch iedereen moeten wachten tot er toelating komt 

van de regering. Jaarlijks ontvangt LWV zo'n 500 bezoekers die altijd "met 

man en macht" als vrijwilliger meehelpen in alle afdelingen die er hier zijn. 

In 2020 hebben we sinds maart geen enkele bezoeker meer kunnen 

welkom heten. En dat voelen we in ons hart , in onze geest. Het wordt tijd 

dat we onze vrienden weer kunnen ontmoeten , en samen de Heer kunnen 



aanbidden in alle erediensten èn in onze dagdagelijkse bediening. Bid met 

ons mee dat de grenzen snel weer mogen opengaan. 

• bid voor de vele outreach-trips naar dorpen in West- en centraal-

Kalimantan. In sommige dorpen heeft de ministry al een 'geestelijk werker' 

(evangelist , predikant) uitgezonden , in vele andere dorpen zal dat 

spoedig hopelijk ook gebeuren. Tientallen gemotiveerde jongeren en 

jongvolwassenen (al dan niet afgestudeerd) wachten op 'uitzending' , om 

het evangelie tot daar te brengen. Wie weet worden wij zelfs ooit eens 

uitgezonden ! Dat wordt soms wel eens als een grapje aan ons gericht.  

• bid voor de oprichting van een theologische faculteit op ons eigen LWV 

terrein in 2021. De infrastructuur zal natuurlijk niet in één jaar tijd kunnen 

voltooid geraken met zoveel andere lopende projekten , maar de opstart 

èn "het effektief theologische opleiding volgen" (voor 1 , 2 of zelfs 4 

jaren) wèl ! Spannend ! 

• bid voor 'pelayanan diakonia' (= diakonia bediening). Onze pastor (Toher) 

trekt er wekelijks op uit om de armen en de behoeftigen en de zieken te 

ontmoeten in hun hutje. Hij komt verschrikkelijke situaties tegen , maar de 

Heer blijft hem er op uit sturen. Iedere keer weer neemt hij wat mee , zoals 

rijst of olie , of wat geld zodat ze medicijnen kunnen gaan kopen. Hij hoeft 

helemaal niet ver te gaan om mensen in zulke omstandigheden tegen te 

komen. Bijna altijd krijgt hij toestemming om hun in Jezus' Naam te 

zegenen via zijn gebed voor hun. Indien u deze bediening graag 

persoonlijk wil steunen , kan dat uiteraard. Vermeld dan specifiek 

"diakonia" a.u.b. 

• bid voor mij èn 'mijn jongens' van het dak-team ; wij hebben zoveel 

nieuwbouw dakwerken opstaan voor december èn voor het hele jaar 2021. 

Bid dat de Here ons iedere dag opnieuw beschermt op hoogte , en 

natuurlijk ook op de begane grond. Dat ons geen ongeval treft , en ons 

werk 'door Gods Geest geleid' alle meeval kent van begin tot eind. 

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

kinder-predikant , medisch personeel , techneuten , mekaniekers , 

zendingswerkers , leraren , ... 

• bid dat één van onze nieuw-binnengekomen tieners , Ipir , zijn oog 

snel genezen mag. Hij heeft bij het timmeren een wegschietende nagel in 



 

z'n oog gehad. En heeft al weken last en blijkt geen zicht meer te hebben 

in dat verwonde oog. 

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

Raynard hebben papa Ferly en mama Harifah hem genoemd. Dat was wèl 

de laatste voor dit jaar :-) 

• dank voor alle goederen die na vele maanden 'oponthoud' dan toch 

eindelijk de grens (met Maleisië) zijn kunnen overgaan. Vele kinderhuizen 

en ook het schoolgebouw kunnen nu verder afgewerkt worden. Prijs de 

Heer ! Wat hebben we veel geleerd tijdens onze gebedstijd .... in 

afwachting van "een open deur". 

• dank met ons de Heer Die via jullie altijd voorziet in onze noden , èn ook 

in onze overvloed. Als heel praktisch voorbeeld , de wagen die wij ons als 

gezin hebben kunnen aanschaffen. Bedankt iedereen ! (Toyota Kijang 

1996)                                           

  

 

Fotogalerij : bouw-projecten kinderdorp LWV  

 

  



 

meer dan 15 nieuwe kinderhuizen zijn in volle aanbouw  
 

  

 

nieuw dak-gebinte tegenover het trainingscentrum  

 

  

 

vreugde voor het Titus-huis dat jarenlang heeft moeten wachten op zijn 

dak 

 



  

 

eindejaars-BBQ met m'n vrienden van het dak-team 

onder-naar-boven vlnr : Bandi , Wemi , (ikzelf) , Jerry , Toni , Hendra , Aloy , Indra en Otorio 

 

 

U kan onze bediening steunen via 

IBAN : BE15 235 0186258 30 

BIC : GEBABEBB 

Vermeld uw naam a.u.b. 

 Uw bijdrage maakt ons werk hier mogelijk 

 

Heeft u vragen over 'sponsoring' , aarzel niet 

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 

mailto:danielvanlaeken@gmail.com
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=1ef3d86994&e=c64c66fed5
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=1ef3d86994&e=c64c66fed5


 

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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