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optie : lees in uw webbrowser  
 

  

 

Eerst en vooral een gezegend , gelukkig èn gezond nieuwjaar aan u 

, Gemeenteleden.  

Moge de Heer ieder van ons vrede geven ondanks deze tumultueuze tijd. De 

wereld lijkt vast te lopen naar aanleiding van de pandemie , maar laten wij ons 

richten op Jezus, Die in dit alles mèt ons is , èn nog steeds ín ons is. (resp. 

Mat.1:23 en 2 Tim.1:14) 

 

Wij van 'rumah Zakharia' verblijden ons iedere ochtend eerst in Hem Die ons 

liefheeft. Want van Hem is onze blijdschap , onze vrede , onze dankbaarheid , 

onze kracht èn onze rust. Geen beter moment in de dag om Hem te danken met 

onze lofzang en gebed. Zijn Woord is de lamp voor onze voeten , niet de 

leringen van deze wereld. Onze Bijbel is het licht op ons pad , niet dat wat we 

lezen op onze 'schermen'.  

Onze gebeden zijn in geest en in waarheid. (Joh.4:23)  

God beschermt ons tegen de plaag die de wereld momenteel al een jaar lang in 

wurggreep houdt. In alle ernst bidden wij voor deze wereld , voor onze families in 

deze wereld , voor de zieken en zwakken , voor opwekking , voor een oplossing. 

In volharding verwachten wij ! 

 

https://mailchi.mp/16e9cb682d8f/nieuwsbrief-van-daniel-uci-8400926?e=c64c66fed5


  

 

 

Ditjes & datjes :  

• Onze twee weken kerstverlof in Uci haar dorpje waren twee gezegende 

weken. Gezellig samenzijn met alle familie , de Heer samen lof en eer 

betonen tijdens verschillende kerstvieringen in enkele plaatselijke 

dorpskerken. Ook Ethan en Ribka hebben volop genoten van het simpele 

leven in Kojub , waar ze zich aan veel minder regeltjes dienden te houden 

dan thuis. En onze zoon vierde zijn 5e verjaardag , dat was uiteraard ook 

erg leuk.  

• Ook Abner en Erlina hebben een lange reis gemaakt met hun zoontje 

Gevariel , om naar Kojub te komen om samen kerst te vieren. Abner heeft 

zijn verantwoordelijkheid als predikant even kunnen overgeven aan een 

broeder , maar al gauw zegende de Heer hem met verschillende 

uitnodigingen om in de dorpen de kerst- en/of nieuwjaarsdienst te 

'verzorgen'. Wie God wil dienen , heeft (bijna) nooit ècht vakantie !  :-) 

• Uci heeft nog wat lesuren bijgekregen op school , ze onderwijst voortaan 

namelijk 3 uren per week 'fysica'. Daar gaat zij zich dus de komende 

weken volop mogen "in verdiepen". Totaal nieuw voor haar als wiskunde 

lerares , maar ook hier in de LWV middelbare school moeten ze roeien met 

de riemen die ze hebben , en m'n vrouwtje is er erg enthousiast over , prijs 

de Heer ! 

• Naar goede gewoonte hebben we ook wat gewerkt in het huisje van "papa 

& mama Uci". In de keuken hebben we triplex plafondplaten gehangen om 

het wat properder te houden en esthetisch ook wat 'op te fleuren'. 

 



  

 

Hallo Gemeenteleden , een warme kerstgroet vanuit Kojub 
 

  

 

Uci organiseerde een feestje voor Ethan zijn 5e verjaardag 
 



 

  

 

samen met Abner , mijn schoonbroer               Ribka & Petra , haar allerjongste 'oom' 
 

 

Wij danken voor de mogelijkheid die wij eens per jaar/eens per twee jaren 

krijgen om ook in Uci haar dorp (en enkele buurdorpjes) de Heer te mogen 

dienen in de plaatselijke kerk. Moge onze bediening daar ter plaatse op dat 

eigenste moment een verfrissing zijn voor alle kerkgangers en leiden tot ware 

bekering en wedergeboorte. 

Niet alle aanwezigen leven in een persoonlijke relatie met de Here Jezus , 

maar zitten 'lijfelijk aanwezig' op 'hun stoel op zondag' om hun redding te 

bekomen , niet wetende dat hun redding een geschenk is , en dat zij vrij en blij 

mogen zijn daarover op alle dagen van de week. Moge de Heer alle 

plaatselijke kerkleiders zegenen met een boeiende boodschap iedere zondag 



 

opnieuw , en moge de Here Jezus de harten van alle aanwezige gelovigen 

voorbereiden èn 'openmaken' om te ontvangen Zijn evangelie.  

 

 

 

fragmentje van prediking in het dorp Malenggang  (dd.25/12/'20) 

 

Vandaag is het 1 februari 2021 , dat is dus m'n verjaardag vandaag , of zou ik het 

'nieuw-levensdag' noemen. Want precies 11 jaren geleden  ben ik 'opnieuw 

geboren'. Alle glorie aan de Here Jezus daarvoor ! 

Na 17 jaren lang als drugsverslaafde boef in het duister te hebben geleefd , en de 

overste van deze wereld te hebben gediend door voortdurend voor eigen vertier en 

plezier te kiezen , èn te volharden in schandelijke praktijken en zonde , bevrijdde 

de Heer mij in Zijn grote genade van mijn verlorenheid , gebondenheid en 

schaamte. Halleluja ! 

  

"De genade van God werd mij bekend en eeuwige redding werd mogelijk. En 

daardoor leerde ik dat ik mij van het slechte leven en mijn zondige verlangens 

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

ontzag voor God. Vol verwachting kijk ik nu uit naar de tijd dat ik Zijn heerlijkheid 

zal zien , de heerlijkheid van de enige God en Redder , Jezus Christus. Hij is voor 

mijn zonden onder Gods oordeel gestorven om mij te redden. Hij behoedt mij 

ervoor dat ik telkens weer tot zonde verval. Hij heeft mij gemaakt tot Zijn kind , 

zuiver van hart en met een groot verlangen om goed te doen."  (naar Titus 2:11-

14) 

 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=73e385bde10f93ce42169d5a7&id=44f308af9a&e=c64c66fed5


  

 

Fotogalerij :  

 

  

 

 

Mela (7) , Yeni (17) en Alvano (8) zijn onlangs bij ons komen wonen  
 

  

 

bij 'opa Ronny' thuis : niet te vergelijken met de speelhoek in lokale dorpjes 

 



 

Gebedspunten : 

Gemeenteleden , wij waarderen uw geestelijke steun ten zeerste ;   

• bid voor ons als klein zendingsgezin in dit grote kinderdorp. Dat onze 

bediening afhankelijk van Jezus blijft , en dat we in alle drukte ons 

vooropgestelde doel niet uit het oog en uit het hart verliezen. Dat we 

iedere dag met veel enthousiasme bereid zullen zijn om Jezus te laten 

leiden. (Efez.2:10 komt altijd terug 'in beeld') 

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

Kalimantan. In sommige dorpen heeft de ministry àl 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 en nieuw-gelovigen te onderwijzen 

vanuit Gods Woord. 

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

LWV terrein in 2021 (vooropgestelde start in Juli) 

• 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. 

• dank voor de sponsors die 100€ gestuurd hebben speciaal voor deze 

'diakonia'-outreach , alsook dank voor de sponsors die 200€ gestuurd 

hebben voor de LWV lagere school 

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

nieuwbouw dakwerken opstaan 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 kinder-

predikant , medisch personeel , techneuten , mekaniekers , 

zendingswerkers , leraren , ... 

• bid voor 'onze' nieuwe kinderen in rumah Zakharia (Mela , Alvano en 

Yeni) , dat ze zich hier gauw thuis voelen en gewaardeerd en geliefd 

weten. 

• dank voor wedergeboorte , de onuitsprekelijke gave van God aan ieder 

van ons die gelooft. (2 Kor. 9:15) En bid samen met ons dat alle LWV 

kinderen en jongeren (indien nog niet) opnieuw geboren zullen willen 

worden , uit water en Geest. (Joh. 3:3-6) 

 

 

 

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/ 
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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 
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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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