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 optie : lees in uw webbrowser  
 

Selamat tahun baru Gemeenteleden , Tuhan Yesus memberkati ! 

oftewel : Gelukkig nieuwjaar Gemeenteleden , de Here Jezus zegene u ! 

   

Wij hopen dat u net als ons een goed eindejaar hebt kunnen vieren met vrienden 

en familie. En dat u met veel enthousiasme het nieuwe jaar - ons allen door de 

Heer gegeven- ingaat. Ons gebed is dat jullie allen nog meer mogen groeien in 

de kennis en liefde van Hem. 

 

Wij hebben als gezin genoten van onze kerstvakantie in Uci haar dorp samen met haar 

ouders en vele andere familie en vrienden. Ook hebben wij verschillende kerstvieringen 

bijgewoond in de kerkjes van naburige dorpen en uiteraard in Kojub zelf. Ik werd dit jaar 

sterk bepaald bij de intensiteit van kerst vieren in deze gemeenschappen van gelovigen. Als 

voorbeeld deel ik met u de 'kerst-agenda' van de christelijke kerk in Uci haar dorpje Kojub ; 

op 23 en 30 dec. vierden we 's morgens de gebruikelijke zondagsdiensten. Daarnaast 

vierden we (verspreid over die twee weken) nog 6 maal Gods onuitsprekelijke gave aan 

ieder van ons. (2Kor.9:15) 

Als ik nu terugkijk op de gezegende tijden in de kerk van pastor Muba , denk ik terug aan 

'kerst vieren in de gemeenten in België' , en aan het immens grote verschil tussen deze twee 

voorbeelden van 'Christus-viering'. 

 

 

 

Uci , haar zus Rosi èn pastor Muba organiseerden ook een twee-daagse sportdag in Kojub. 

Er werd eerst van deur-tot-deur gegaan om 'steungeld' bijeen te krijgen om prijzen te kunnen 

aankopen voor de finalisten. (70 deuren afgaan leverde bijna 100€ op ! - weet dat velen 

maar 2-3€/dag verdienen) 

Op 24 december werd er 's ochtends vroeg een wandeling georganiseerd waaraan zo'n 3/4 

van de dorpelingen deelnam. Het was nochtans al heel vroeg heel erg warm , maar de 

opkomst was vreugdevol. Vervolgens waren er op het modderige grasveld (regenseizoen!) 
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naast het schooltje allerlei spelletjes voor de kinderen te doen , zoals zaklopen , ballon-

spelen , touwtrekken , voetbal , enz... 's Namiddags kwamen de volwassenen in actie èn de 

dag nadien in de namiddag waren de finales. 'Ons' voetbalteam behaalde kletsnat en 

besmeurd de 3e plaats. 

 

Opnieuw groot feest 'ten huize Van Laeken' op 30 december want Ethan mocht 3 kaarsjes 

uitblazen. Vele kinderen uit het dorp werden uitgenodigd om te komen zingen , zelfgemaakte 

donuts te eten èn allen kregen een lekkere appel als toetje mee naar huis. Wij zijn de Heer 

dankbaar voor Zijn zegen in het jonge leven van onze zoon ! 

De 'kakek en nenek' (opa en oma) genoten iedere dag van Ethan en Ribka hun 

enthousiasme voor het dagelijkse leven in het dorp. 

 

                       

 

                          vlnr.: Ribka en Norma , Rosi , Erlina (trouwt 14/02) , papa en mama Uci , Uci , 

ikzelf en Ethan 

   

New Hope updates :  

Ondertussen is ook het dak van de kerk in New Hope gerenoveerd. Het dak ligt er 

stevig en strak op , stukken beter dan voordien. Wij danken de Heer voor Zijn hulp bij 

het zwoegen èn voor Zijn bescherming tijdens de werkzaamheden op hoogte. 

 

In de vorige nieuwsbrief vroegen wij om 'support' voor de renovatie van de New Hope 



 

keuken. Wij danken opnieuw de Heer voor jullie gulle betrokkenheid. De opbrengst voor 

het 'project keuken' bedraagt 700€ , waarvoor onze dank aan alle Vlaamse betrokken 

sponsors. Met dit geld zullen o.a. de inox-wasbakken en andere materialen aangekocht 

worden. 

Meer over de resultaten in onze volgende nieuwsbrief.  

 

  

 

Het is mijn verlangen dat God , Die ons hoop geeft , u door uw geloof vol zal maken 

van blijdschap en vrede. Dan zal uw hoop steeds sterker worden door de kracht van de 

Heilige Geest. (Romeinen 15:13 HTB)  

 

 

 

"terug naar waar het ooit allemaal begon" 

Deze rubriek begint met een gepaste titel , want wij hebben u het een en ander te vertellen 

ivm een ingrijpende verandering in ons leven. Wij zijn namelijk net verhuisd naar een 

andere kinderministry , namelijk Living Waters Village , u waarschijnlijk niet onbekend. 

Daar begon het ooit allemaal voor mij ; iets meer dan 6 jaren geleden werkte ik 11 maanden 

lang in LWV , verhuisde dan naar New Hope (want ik had daar "iemand leren kennen") , en nu 

5 jaren later verhuizen wij als gezin terug naar daar.  

De beslissing die wij enkele weken geleden hebben gemaakt om New Hope in te ruilen voor 

LWV was geen makkelijke beslissing. Ging ook niet over één nacht ijs èn Uci en ik hebben 

veel gepraat en ook samen gebeden om Gods leiding over onze bediening in Borneo. 

  

Slechts enkele voorname redenen die bepalend zijn geweest ; 

- toen ik hier in New Hope terecht kwam was er nood aan leiders , want er waren slechts 3 

vrijwilligers. Nu heeft New Hope 10 Indonesische vrijwilligers in de bediening , en dat schept 

nieuwe kansen voor Uci en mij om te dienen in een gelijkaardige verantwoordelijkheid in de 

LWV kinderministry 

- het hele 'werkproject' LWV in de jungle van Manggala was in 2012 al dè plaats waar de Heer 

mij als pas bekeerde bouwvakker naartoe leidde , en dat heeft diepe sporen getrokken 

- omdat LWV een grote ministry is met een eigen school , kan Uci daar - zo hopen en bidden 

wij- full-time lesgeven in het middelbaar want zij is lerares wiskunde : haar persoonlijke 

bediening zal in dat opzicht sterk uitbreiden 

- onze beide kinderen worden heel snel groot en willen al naar school : LWV heeft een 

bijzonder geschikt onderwijssysteem dat start vanaf de peuterklas tot en met het hoger 



 

middelbaar 

  

Beste Gemeenteleden wij mogen allen wandelen op de weg die de Heer in Zijn grote genade 

voor onze voeten geplaveid heeft , en wij verstaan dat deze weg ons nu meer naar het 

binnenland van Borneo heeft geleid. Wij hopen op uw begrip en vragen om uw gebed in deze 

tijd van verandering en herintegratie. 

   

Ook willen wij speciaal aan alle Vlaamse kindsponsors vragen om hun 

sponsorkind in New Hope te blijven steunen. Deze kinderen hebben uiteraard nog 

steeds uw maandelijkse steun nodig , los van het feit dat wij niet meer in New 

Hope wonen en werken. Sommigen zijn nog maar pas enkele maanden sponsor , 

anderen al vele jaren op rij , maar wij bidden dat ieder van u de motivatie èn 

middelen vindt om trouw te blijven steunen tot zegen van de meer dan 100 

kinderen in NHM èn tot eer en glorie van de Heer Die ons verantwoordelijkheden 

toebedeelt. 

  

 

Woensdag 9 januari hadden wij onze afscheids-viering. Een erg emotionele terugblik 

op onze bediening in New Hope. De leiders en alle kinderen in New Hope hadden er 

voor ons een mooie laatste avond van gemaakt.  

Ook Rosi haar afscheid werd gevierd. Zij woonde al in New Hope sinds 2004 ,en heeft 

hier twee jaren als vrijwilliger gewerkt nadat zij afstudeerde aan de universiteit. Tot eind 

maart zal zij in Kojub bij haar ouders wonen en dan verhuist ook zij naar Living Waters 

Village om hier als lerares Engels in het middelbaar onderwijs te stappen.  

 

 

 

Blijft u a.u.b. ook bidden voor de jongeren (foto onder) van de evangelisatie-klas in New 

Hope. Dat deze groep van jonge discipelen onder leiding van Gods Geest het evangelie blijft 

delen in Sanggau. Bid vooral voor Debi (uiterst rechts) dat zij de verantwoordelijkheid als 

nieuwe mentor van deze klas met gezegend resultaat weet verder te zetten. Ik ga de 

samenwerking met hun erg missen , en zal hun geestelijk blijven steunen in mijn tijden van 

gebed. 

 

Vele malen heb ik gevraagd om te bidden voor een christelijke boekenwinkel in Sanggau. Het 

heeft niet mogen zijn , althans niet nu. Ik leg de rubriek 'het goede boek Sanggau' dan ook 

terug in de kast en ik geloof dat de Heer op Zijn bijzonder liefdevolle manier naar de 

andersgelovige bevolking in Sanggau zal uitreiken. Bid a.u.b. mee voor Sanggau èn 

Kalimantan èn Borneo èn voor alle Dayaks.  

 



  

  

 

Wij stellen uw gebeds-steun erg op prijs 

• bid voor ons in deze periode van transitie , en vooral voor Ethan en Ribka , dat 

ook zij zich hier gauw gaan thuisvoelen en zich goed weten aan te passen aan 

een weer heel nieuwe omgeving 

• bid voor genezing voor Yakob (ik vertelde over zijn bediening in de vorige nieuwsbrief) 

want hij heeft malaria 

• bid voor de groei van de gemeente van pastor Muba in Uci haar dorpje (Kojub) 

• dank voor een bijzonder gezegende bediening de afgelopen 5 jaren in New 

Hope 

• dank voor de nieuwe weg waarop de Heer ons in Zijn genade geleid heeft  

• dank voor de goede gezondheid van ons alle 4 (niet altijd vanzelfsprekend hier in de 

tropen) 

 

 

 

 

Living Waters Village filmpje (7:40)  
 

 

    

 

Hem verkondigen wij wanneer wij iedereen waarschuwen en in alle 

wijsheid onderrichten , om iedereen tot volmaaktheid in Christus te 

brengen. (Kol.1:28) 

 

U kan onze bediening steunen via 

IBAN : BE15 235 0186258 30 

BIC : GEBABEBB 

Vermeld uw naam a.u.b. 

 Uw bijdrage maakt dit werk mogelijk 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=0a9a7d20fd&e=c64c66fed5
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=2932d57d0b&e=c64c66fed5


 

 

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 

 

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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