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Hartelijke groeten aan jullie allemaal over heel de wereld van onze hele stam hier in Living Waters Village in 
het hart van Borneo. We vertrouwen erop dat u gezond en veilig bent waar u bent en dat u elke nieuwe dag 
nog steeds geniet van vele zegeningen van de Heer, ook al maken sommigen van u misschien een heel 
moeilijke tijd door. Wees gerust dat God met u is als u uw vertrouwen in Hem stelt. Hij zal u er doorheen 
helpen. Een aantal van u heeft bij ons om gebed gevraagd, wat we ijverig hebben gedaan en in veel 
gevallen nog steeds doen. Het is geweldig om te horen hoe de Heer veel van onze 
gebeden heeft verhoord. God is goed en getrouw. 
Hoewel het lijkt alsof sommige delen van de wereld het Covid-virus beheersen, 
meestal door middel van strikte lockdowns en agressieve vaccinatieprogramma's 
(maar niet altijd), worden andere delen van de wereld, die minder agressief zijn in 
de omgang en het beheersen ervan, overweldigd door nieuwe uitbraken en 
nieuwe varianten, die een enorme crisis veroorzaken in verschillende 
gemeenschappen die onnoemelijk leed veroorzaken door het verlies van 
mensenlevens en het decimeren van hun economieën. Voor hen lijkt er gewoon 
geen einde in zicht te zijn. 
Ik denk dat de wereld nu op grote wijze door Covid-vermoeidheid gaat, aangezien verschillende mensen 
steeds rustelozer, gefrustreerd en boos worden over nieuw beleid, boos over het onbekende, verstoringen 
en grenssluitingen, om er maar een paar te noemen, die veel angst, woede en stress veroorzaken bij veel 
mensen. Er is natuurlijk geen onmiddellijke oplossing en mensen zullen er gewoon nog een tijdje mee 
moeten leven. Hier in ons dorp waren we en zijn we nog steeds, Covid-vrij, wat een echt wonder is, 
aangezien het virus het afgelopen jaar langzaam onze regio is binnengeslopen en zich nu snel verspreidt in 

onze omliggende gebieden. De overheid sloot onlangs zelfs onze enige 
weg in de regio af om te proberen de verspreiding van het virus te 
stoppen. Alleen voedselvoorraden en goederen mogen de weg gebruiken 
met covid-tests die op verschillende controlepunten worden uitgevoerd 
voor de vrachtwagenchauffeurs. Ons dorp is nu weer in semi-lockdown 
met een aantal beperkingen, zoals het beperken van het in- en uitgaan 
van mensen uit ons dorp, temperatuurcontroles, handen wassen etc. We 

willen ervoor zorgen dat dit virus niet zijn weg naar ons dorp 
vinden, want dat zou vooral nadelig zijn voor degenen die hier ziek 
zijn. 

 

 

Veel landen stellen hun vertrouwen in hun militaire kracht, sterke 
verdediging en economische stabiliteit. Maar vanwege het 
innerlijke morele verval van hun volk, wordt hun schijnbare 

krachtbron ontoereikend. In veel landen is er een tendens om 
alle sporen van God uit het dagelijks leven te verwijderen. Maar 

als een natie zijn Maker vergeet, kunnen haar sterke punten 
waardeloos blijken wanneer ze op de proef worden gesteld. 

 

 

 

Het bord zegt het al, “Een Wondergebied”. 
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Ik zei: 'Plant de goede zaden van gerechtigheid, en je zult een oogst van 
liefde oogsten. Ploeg de harde grond van uw hart om, want het is NU de 
tijd om de Heer te zoeken, opdat Hij kan komen en gerechtigheid over u 

uitstorten. Hosea 10:12 

 

God weet alles van ons, zelfs de zonden die we proberen 
te verbergen. In plaats van ons zorgen te maken dat 

mensen merken hoe we eruitzien of wat we doen, zouden 
we ons zorgen moeten maken over wat God denkt, want 
Hij ziet alles. Het is zinloos om onze gedachten en daden 

voor God te verbergen. "Geheime" zonden zijn nooit 
verborgen voor God. De enige effectieve manier om met 
onze zonden om te gaan, is door ze te belijden en God te 

vragen om ons te helpen ze te overwinnen. 
 

God stelt geen limiet aan het aantal keren dat we tot Hem kunnen 
komen om genade te verkrijgen, maar we moeten komen om het te 

verkrijgen, onze behoefte erkennen en Hem om hulp vragen. Dit wonder 
van genade zou ons moeten inspireren om te zeggen: "Wat een 

genadige en barmhartige God bent u!" Als er zich een terugkerend 
probleem of moeilijkheid in je leven voordoet, blijf dan God om hulp 

vragen en wees gewillig en bereid om veranderingen in je houding en 
gedrag aan te brengen om die situatie te corrigeren. 

  

 

 

  

Heel erg bedankt voor uw trouwe gebeden die God duidelijk verhoort. Ondanks het verschrikkelijke 
ongemak van dit virus heeft de Heer het keer op keer mogelijk gemaakt om vrachtwagens vol 
voedselvoorraden, brandstof en bouwmaterialen af te leveren zodat alles hier gewoon door kan gaan. Hoe 
verbazingwekkend is dat in deze ongekende tijden? Dank u Jezus en dank u allen voor uw liefde en 
geweldige inbreng in het leven van onze kinderen en jongeren hier in ons dorp. 

Okto kwam vorig jaar 5 juni 2020 in ons dorp aan. Hij was een erg verward jongetje toen hij aankwam. 
Terwijl zijn moeder zwanger was van Okto, scheidden zijn ouders. Zijn moeder werd mentaal onstabiel 
waardoor hij bij zijn grootmoeder verbleef. Hij werd erg ziek, wat voor anderen in het dorp merkbaar was. 
Een familielid besloot hem naar een klein stadje dicht bij Living Waters Village te brengen, in de hoop dat hij 
een behandeling zou krijgen, maar hij verbleef uiteindelijk bij mensen die dachten dat ze misschien het 

juiste deden, maar hem nogal in de war brachten. Via iemand is hij hier bij ons 
terecht gekomen, in de hoop een behandeling te krijgen. Dit verhaal bevat nog 
veel meer, maar dat is nogal gevoelig. We bemerkten zijn zieke toestand en 
zochten medische hulp. We ontdekten dat hij vergevorderde tuberculose en 3 
tumoren had, 2 tamelijk grote (een van grote zorg) en een die al door zijn longen 
en huid stak, wat ook erg zorgwekkend was vanwege het risico op infectie. Maar 
door veel gebeden van iedereen hier in ons dorp en velen van jullie, plus 
tuberculose medicatie, is hij nu volledig genezen en ziet hij er geweldig uit en voelt 
hij zich geweldig. God heeft duidelijk een geweldig plan voor zijn leven. We zijn zo 
gezegend en vereerd dat we hem hier bij ons hebben. Bedankt allemaal voor jullie 
gebeden en steun voor onze Okto en 
kinderen zoals hij die hier gevonden of 
gebracht zijn. Ze leven hier nu in een veilige 
omgeving, worden geliefd en verzorgd, 
krijgen de kans om hun volledige potentieel 

te bereiken via ons onderwijssysteem en leren elke dag met Jezus te 
wandelen. Het is zo geweldig om te zien hoe gelukkig ze zijn en hoe 
ze nu van hun leven genieten met zoveel anderen met een 
vergelijkbare achtergrond. Naarmate ze hier opgroeien, ontwikkelen 
ook zij een liefdevolle, zorgzame houding voor elkaar en worden ze 
erg gepassioneerd om hun stamgenoten te helpen geluk in het leven 
te vinden door Christus te vinden. Ze hebben allemaal ervaren dat ze 
onder de controle en macht leefden van toverdokters, die heersen 
over de mensen door middel van demonische activiteiten die intense 
angst, woede, geweld, haat, moord, geen respect voor vrouwen enz. 
veroorzaken, waardoor niemand een gelukkig leven kon leiden. Maar 
prijs God, dat is nu aan het veranderen nu kinderen hier bidden voor 
hun families en stammen, om bevrijd te worden van de vloek van 
toverdokters, want hun families horen nu het Woord van God gepredikt tot hen door onze mensen die het 
Goede Nieuws brengen met als resultaat dat de Heilige Geest hen helpt om hun hart te openen zodat ze 
kunnen geloven en Christus in hun leven kunnen ontvangen. Wat een voorrecht om deel uit te maken van 
Gods plan. 

Onze Okto nu helemaal genezen. 

Onze Gita 

Okto toen hij arriveerde. 
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O, dat we de Heer mogen 
kennen! Laten we doorgaan om 
Hem te leren kennen. Hij zal net 
zo zeker op ons reageren als de 

komst van de dageraad of de 
komst van regens in het vroege 

voorjaar. Hosea 6: 3 

 

 

 

 

Veel van onze kinderen en tieners hebben onlangs waterpokken 
opgelopen dat zich als een lopend vuurtje onder hen allemaal 
verspreidden, vooral onder de kinderen en tieners die vorig jaar 
arriveerden. Sommigen kregen een milde dosis en anderen een 
zwaardere dosis. Sommige kregen maar een paar plekken en 
andere waren bedekt. De tieners waren over het algemeen meer 
bedekt met puistjes en hadden langdurige hoge koorts. Het duurde 
ongeveer een maand voordat de verspreiding van waterpokken 
onderdrukt was. We waren erg dankbaar dat de uitbraak van 
waterpokken dit jaar niet het record van een aantal jaren geleden 
overtrof, toen we 58 kinderen en jongeren tegelijkertijd met 
waterpokken hadden. Wat een uitdaging was dat die ons dag en 
nacht op de been hield. 

 
 Verwaand of trots zijn op onze eigen prestaties zou een 
waarschuwingssignaal voor ons moeten zijn. God vindt het 

niet erg dat we plezier scheppen of voldoening vinden in 
wat we doen, Hij is tegen arrogantie en opgeblazen gevoel 
van eigenwaarde dat op anderen neerkijkt. We moeten God 

erkennen als de basis en bron van ons leven. 
 

 

Blijf je trouw aan je beloften, zowel aan 
andere mensen als aan God? Zo niet, 

vraag God dan om vergeving en hulp om 
weer op het goede spoor te komen. Wees 

daarna voorzichtig met beloftes die je 
maakt. Doe nooit een belofte tenzij je 
zeker weet dat je deze kunt nakomen. 

 

 

 
Onze Amelia doet het ook geweldig. Ze komt van de Mualang-stam en is 
ongeveer 2 jaar geleden in ons dorp aangekomen. Haar ouders waren 
overleden aan hiv en sindsdien werd ze van de ene plaats naar de andere 
gebracht omdat niemand haar wilde. Ze zorgde meestal voor zichzelf, maar 
ze was toen pas 4 jaar oud. Nieuws arriveerde in ons dorp dat er een klein 
meisje was dat grotendeels alleen was en of 
we haar wilden. Natuurlijk deden we dat en 
organiseerden we iemand om haar op te 
halen en verwelkomden haar hier in onze 
grote familie. Na medisch onderzoek kwamen 
we erachter dat ook zij hiv heeft. Ze is nu 

onder behandeling en het gaat erg goed. Ze gaat graag naar school en 
woont met veel broers en zussen. Elke 6 maanden moeten we haar naar 
Pontianak brengen om haar toestand te controleren. Bid alstublieft met ons 
mee dat de Heer een prachtig wonder van genezing in haar leven doet. We 
zijn zo dankbaar dat Jezus haar hier heeft gebracht, omdat Hij heel veel van 
haar houdt en het allerbeste voor haar wil, zoals Hij dat voor ons allemaal 
wenst. 

 
Onze Yolanda doet het goed 
met de peritoneale dialyse die 
ze 4 keer per dag moet doen. Dit 
doet ze nu al een paar jaar en 
het werkt zoveel beter voor haar 
omdat ze meer vrijheid en 
zelfstandigheid heeft. Vroeger 
moest ze om de paar dagen ver 
reizen om aan een dialyseapparaat te gaan, wat een zware tol eiste 
van de rest van haar gezondheid, vooral van haar hart.  

Nu moet ze elke 6 maanden naar Pontianak reizen (10-12 uur rijden enkele 
reis) om de katheter in haar buik te vervangen. Het is een beetje riskant om dit 
te doen, gezien het feit dat de ziekenhuizen vol zitten met covid-patiënten, 
maar we bidden voor haar en geloven dat de Heer voor haar zal zorgen, wat 

Hij heeft gedaan. Bedankt aan iedereen die voor onze Yolanda heeft 
gebeden. Ze is een geweldige zuster in de Heer die door de Heer 

ongelooflijk wordt 
gebruikt om veel 
mensen van alle 
geloven met 

chronische 
nierproblemen te 
zegenen. 
 

Onze Yolanda & Toher. 

4-5 keer per dag dialysis 

Onze Amelia. 

Onze dappere Amelia. 

Onze Deru en Julian met de pokken. 
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God haat aanbidding door mensen die dat 
alleen maar voor de vorm doen. Als we 
een zondig leven leiden en religieuze 

rituelen of tradities gebruiken om onszelf 
er goed uit te laten zien, zal God onze 

aanbidding verachten en niet accepteren 
wat we aanbieden. Hij wil oprechte harten, 
geen lof van huichelaars. Wanneer u in de 
kerk of waar dan ook aanbidt, maakt u zich 

dan meer zorgen om uw beeld of uw 
houding naar God? 

 

 

 

 

Want de Heer, uw God, leeft onder u. Hij is een machtige Redder. Hij zal blij met je zijn. 
Met zijn liefde zal Hij al je angsten kalmeren. Hij zal zich over je verheugen met 

vreugdevolle liederen. Zef. 3:17. 

 
Pak Picin is de vader van twee van onze meisjes die hier wonen, onze Eka 
en Nopa. Begin dit jaar benaderde Eka ons om ons te laten weten dat haar 
vader ziek en stervende was in hun dorp en dat er niemand was die voor 
hem zorgde aangezien hun moeder al een aantal jaren geleden was overleden. Andere familieleden 
brachten hem op een gegeven moment naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar omdat ze ervoor 

moesten betalen en geen geld hadden, besloten ze hem mee naar 
huis te nemen en hem voor zichzelf te laten zorgen. Daarom werd hij 
nogal verwaarloosd en vergeten.  
Iemand uit hun dorp liet de meisjes weten dat hun vader op sterven lag. 
Hij kon niet meer lopen, zitten, zijn darmen onder controle houden en 
ook niet meer eten. We besloten hem op te halen en naar een 
privéziekenhuis in Pontianak te brengen. Onze Ana & Bobby hebben 
pak Picin samen met Eka naar het ziekenhuis vervoerd, maar toen de 
afdeling spoedeisende hulp hem bekeek, zeiden ze dat hij daar niet 

welkom was en dat ze weg moesten gaan. 
Ongelooflijk, maar zo gaat het hier soms.  

 Ze brachten hem naar een ander 
privéziekenhuis en daar was de 
afdeling spoedeisende hulp geschokt 
om deze man in zo'n toestand te zien. 
Hoewel hij 

dringende 
aandacht nodig had, rommelden ze urenlang 

rond, maar voor hen was dat een manier om te zeggen dat zijn zaak echt een 
verloren zaak was omdat elke behandeling duur zou zijn en ze dachten niet 
dat onze jongens voldoende geld hadden. Weer ongelooflijk. Ana sprak het 

ziekenhuispersoneel streng toe met het verzoek om 
alle noodzakelijke tests te laten doen, waar ze 
uiteindelijk deden en ontdekten dat hij een 
diabetespatiënt was. Toen ze eenmaal de insuline 
onder controle hadden en in zijn andere behoeften 
voorzagen, begon hij snel te verbeteren, maar was 
hij nog steeds in groot gevaar. Weken gingen voorbij 
in het ziekenhuis en na een aantal operaties schoten 
de ziekenhuisrekeningen enorm omhoog. We 
besloten hem naar huis te brengen in ons dorp en hem verder te 
behandelen in onze kliniek, wat echt zo'n verborgen zegen was. Door zijn 
eerdere diabetesverwaarlozing was veel van zijn huid al dood of stervende 
die het ziekenhuis heeft verwijderd zoals je op de foto kunt zien. Ze wilden 
huidtransplantaties doen, maar ik geloofde werkelijk dat de Heer zijn huid 
kon genezen, zoals ik Hem dat eerder heb zien doen met enkele van onze 

kinderen. Onze medische staf hier in ons dorp verzorgde hem dag en nacht, smeerde honing en 
speciaal verband op zijn blootliggende wonden en bad regelmatig met hem, net als al onze mensen 
hier in ons dorp. Na 4 maanden heeft zijn rugwond een nieuwe huid gekregen zoals je op de foto kunt 
zien. Hij loopt weer, eet en voelt zich goed en ziet er geweldig uit. Wat een onderneming, maar we 
prijzen en danken God voor Zijn tussenkomst in het leven van deze ziel. Ons gebed is dat pak Picin 
zijn Verlosser, Jezus Christus, op een intieme manier zal leren kennen en zijn getuigenis zal delen 
met vele dorpelingen hoe deze wonderbaarlijke, meedogende God hem redde en hem een nieuw 
leven gaf, lichamelijk en geestelijk. 
  

 

Pak Picin nu genezen.  

Het resultaat van diabetische 
verwaarlozing. 

4 maanden later. God is zo goed.   

Onze Azel zeer 
gefocust in gebed. 
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Onder aantrekkelijke façades 
schuilen soms verleiding en 

dood. Laat je niet verleiden door 
een instelling, bedrijf, beweging 

of persoon om je normen te 
verlagen of je morele principes 

te compromitteren. 
 

“Ik laat je achter met deze 
gift– vrede in je hart en je 

gedachten. En de vrede die ik 
geef, is een gift die de wereld 
niet kan geven. Wees dus niet 
bezorgd of bang. Johannes 14:27 

  

 

  

E-mailadressen:  
Hartelijk dank aan al die mensen die ons hun huidige e-mailadres hebben gestuurd. Toch zijn er een 
aantal e-mails die bij ons zijn teruggekomen omdat hun e-mailadres verouderd is. E-mail ons 
alstublieft uw juiste e-mailadres. 
Als u een gedrukt exemplaar van onze nieuwsbrief heeft ontvangen, betekent dit dat we uw e-
ailadres niet hebben. Als u geen e-mailadres heeft, zullen we natuurlijk een gedrukt exemplaar 
blijven sturen, maar als u wel een e-mailadres hebt, kunt u het dan alstublieft e-mailen naar 
ronnyheyboer@gmail.com. Dat zal onze kosten enorm laag houden. Bedankt allemaal voor uw 
begrip. 
 

 

Een aantal van onze 3e jaars 
(onderbouw) middelbare scholieren 
doen hun eindexamen. Onderwijs is 
hier niet vanzelfsprekend. Nog steeds 
kan 40% van de kinderen en jongeren 
in Kalimantan niet naar school gaan 
omdat er ofwel geen schoolgebouw in 
hun dorp is, geen leraar of geen geld, 
terwijl de school verondersteld wordt 
gratis te zijn. Onze school blijft open 
tijdens Covid terwijl alle andere 
scholen gesloten blijven. 

 

 

We verwelkomen Joshua, een Papoea-Nieuw-
Guineeër, die de afgelopen 11 jaar in Australië 
heeft gewoond en door de Heer is geroepen 
om Hem hier bij ons te komen dienen. Het is 
echt een wonder dat hij een visum voor de 
lange termijn heeft kunnen krijgen en hier, 
terwijl er overal lockdowns zijn, kon komen. 
Maar God baande een weg. We zijn heel blij 
hem hier bij ons te hebben en weten dat de 
Heer zijn talenten in muziek, aanbidding en 
vele andere zal gebruiken om het werk van de 
Heer hier in ons dorp te helpen. 
 

  

Grote rijkdom en een comfortabele levensstijl kunnen mensen doen denken dat ze veilig 
zijn, maar God is niet blij als we ons afzonderen van de behoeften van anderen. God wil dat 

wij voor anderen zorgen zoals Hij voor ons zorgt. Zijn koninkrijk heeft geen plaats voor 
egoïsme of onverschilligheid. We moeten leren de behoeften van anderen boven onze 

behoeften te stellen. Onze rijkdom gebruiken om anderen te helpen, is een manier om ons te 
beschermen tegen trots en zelfgenoegzaamheid. 

 

 
Voor degenen die het zich kunnen herinneren, Lodi's auto was 
een beetje een puinhoop toen deze een paar jaar geleden 
betrokken was bij een ongeluk. Hoewel de carrosserie een 
wrak was, leek de motor nog steeds in orde. Hij stond meer 
dan een jaar in onze werkplaats geparkeerd voordat onze 
jonge mannen van de werkplaats besloten er een 
bedrijfswagen van te maken. Hoewel de auto het terrein nu 
niet kan verlaten, wordt hij goed gebruikt in ons dorp en 
worden er goederen mee vervoerd. Derhalve de auto is 
herrezen en dat is zo'n zegen. 

 

 
 
 
 

Joshua. 
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Hoe onrein uw leven nu ook is, God biedt u een nieuwe start. U kunt uw zonden laten 
wegwassen, een nieuw hart voor God ontvangen en Zijn Geest in u hebben - als u 

Gods belofte accepteert. Waarom zou u proberen uw oude leven op te frissen als u 
een nieuw kunt hebben? 

 

 

Als je vanwege je geloof te maken krijgt met jaloerse critici, 
wees dan blij dat ze kritiek hebben op dat deel van je leven - 
misschien moesten ze zich wel op je geloof concentreren als 

laatste redmiddel! Reageer door te blijven geloven en te 
leven zoals het hoort. Bedenk dan dat God de touwtjes in 

handen heeft en deze strijd voor je voert. 
 

Gemeentestichting: 
 Onze Mikha & Elvi doen samen met hun twee kinderen, 
Dero & Difta een geweldige job stroomopwaarts op de 
Melawi rivier in een plaats genaamd Kemangai. Ze dienen 
de Heer daar nu al 11 jaar en hebben in die tijd veel 
mensen tot Christus zien komen. Het is een ongelooflijke 
spirituele duistere regio met veel occultisme overal. Hun 
geloof is keer op keer op de proef gesteld met veel 
aanvallen, vanuit allerlei richtingen. Ook zij hebben een 
aantal keren overwogen om weg te lopen, op te geven, 
omdat het ondraaglijk werd, maar ze wisten dat God hen 
daar had geroepen om een lichtje te zijn in dat donkere 
gebied. Ze staan op 
Gods Woord, op Zijn 
beloften en blijven 
alles aan Hem 
overgeven. Als 
gevolg hiervan 
ontvangen zielen van 

de Uud Danum-stam Christus in veel van de dorpen die zij bedienen 
langs de Melawi-rivier. Elke week zijn er waterdopen en mensen 
hebben honger om Gods Woord te leren. Hoe geweldig! 

 
 Onze Nenson en Lusiyaanti dienen 
ook stroomopwaarts op de Embalau-
rivier, een aftakking van de Melawi-
rivier. Ze bevinden zich al jaren in een 
zeer afgelegen regio en leveren ook 
fantastisch werk. De geestelijke grond 
daar is door het occulte zo hard als 
een rots. In die regio wordt veel meer toverij gedaan dan in andere 
gebieden, vandaar dat hun gebied super moeilijk maar niet onmogelijk is 
voor God. Hij stuurde hen daarheen en ook zij zijn keer op keer op de 
proef gesteld, maar blijven daar, wetende dat de Heer met hen is. Veel 
mensen komen daar ook tot Christus en verbranden al hun toverdokter 
gerei, terwijl ze afstand doen van hun trouw aan de occulte wereld. Wat 
geweldig om te zien dat mensen hun leven aan Christus overgeven en 

hongeren naar de dingen van God. 
 

Onze Kristian Arden & Sinurwati bedienen ook stroomopwaarts op de 
Melawi-rivier, maar in het meest afgelegen gebied van alle 
gemeentestichters. Hoewel de regering er een buitenpost heeft 
geplant, is de regio nog steeds erg wild en primitief. Kristian Arden 
houdt toezicht op een aantal kerkstichtingen in die regio en als 
resultaat zijn een aantal van de Uud Danum-stammen tot de Heer 
gekomen, wat geweldig is. Het is een harde, wilde plek waar soms het 
occulte de overhand lijkt te hebben, maar God is daar aan het werk en 
verricht wonderen onder de mensen, grijpt in hun occulte praktijken in, 
en laat hen zien wat vergeving van zonde is en onvoorwaardelijke 
liefde, een leven van gelukkigheid in plaats van een leven van slavernij 
en angst. 

  

 

Kristian Arden & Sinurwati. 

Nenson & Lusiyanti 

Mikha & Elvi samen met hun 
kinderen Difta & Dero. 
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Zoals een man en een vrouw op elkaar verliefd worden, zo 
verheugen ook nieuwe gelovigen zich over hun nieuw ontdekte 

vergeving. Maar als we de ernst van de zonde uit het oog 
verliezen, beginnen we de opwinding van onze vergeving te 

verliezen. In de eerste stappen van ons christelijk leven hebben 
we misschien enthousiasme zonder kennis gehad. Hebben we 
nu kennis zonder enthousiasme? Beide zijn nodig als we de 
liefde voor God intens en onaangetast willen houden. Hou je 

van God met dezelfde vurigheid als toen je een nieuwe christen 
was? 

 

 

 

 

 

 

 

De missie van de kerk - het 
evangelie over de hele 

wereld sturen - is vol met 
overweldigende obstakels. 

Elk van hen lijkt 
verwoestend. Wat hopen 

enkele zendelingen te 
kunnen bereiken tegen 
menselijke koppigheid, 

ziekte, gevaar, terrorisme, 
eenzaamheid, zonde, 

hebzucht en zelfs kerkelijke 
strijd en corruptie? Toch 

gaan we eropuit met liefde 
en dankbaarheid voor Jezus 
en laten de grote obstakels 

over aan God. 
 

Onze broer Mochtar en zijn vrouw Ijah hebben zich onlangs bij ons gevoegd, 
maar planten al 40 jaar kerken in centraal Kalimantan. We leerden ze kennen 
via onze fellowship-seminars in ons dorp. Broeder Mochtar is al 70 jaar jong 

en gaat er nog steeds helemaal voor. Pensioen 
staat niet in hun woordenboek. Ze zijn een 
grote zegen voor veel dorpen en stammen in de 
centrale regio van Kalimantan. Momenteel 
houden ze toezicht op een gemeentestichting in 
Sepandu Hantu en Tumbang Gugup. Ze 
hebben een schat aan ervaring en veel 
getuigenissen van hoe God ze op 
wonderbaarlijke wijze heeft gebruikt, hen heeft 
gered en naar verschillende onbereikte 
stammen heeft gestuurd, waar onze jonge mensen veel van kunnen leren. 
Ze gaan nog steeds van plaats naar plaats op hun motor of in hun kano om 
het evangelie te prediken aan hen die hongeren naar het Woord van God. 
Wat een geweldig stel. 

Bid alstublieft met ons mee voor al onze gemeentestichters, die tegen alle 
verwachtingen in, geweldig werk doen. Er is maar één weg naar hun plaatsen 
en dat is de rivier, een gevaarlijke en onvoorspelbare waterstroom die 
voortdurend verandert gedurende de dag, aangezien het waterpeil bij elke 
regenval snel daalt en stijgt, waardoor boomstammen en scherpe rotsblokken 
zichtbaar worden die uit het water steken, of het bestrijden van drijvend 
omgevallen bomen als gevolg van razende overstromingen. Soms hebben ze 
elektriciteit in hun dorp, maar vaak niet. Sommige plaatsen hebben een 
telefoonsignaal en veel helemaal geen. Veel plaatsen hebben malaria, tyfus, 
hepatitis, tuberculose, hiv en dergelijke, maar er zijn weinig of geen medische 
voorzieningen. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is voor sommigen een hele dag 
reizen en voor anderen twee tot drie dagen, wat hen een tot twee maanden 

loon voor een enkele reis kost. Maar 
ondanks al deze ontberingen, 
ongemakken en gebrek aan 
basisvoorzieningen blijven onze families 
Hem trouw in die geïsoleerde delen van de wereld. Daarom zijn 
onze gebeden essentieel. Dank aan degenen onder u die een of 
meer van onze gemeentestichters sponsoren. Weet dat door je 
steun zielen worden gered in enkele van de donkerste gebieden in 
de oerwouden van Borneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pak Mochtar & Ibu Ijah. 

Het verbranden van al zijn  
toverdokter gerei.  

Receiving Christ & renouncing 

the occult. Praise God. 

Het Evangelie brengen naar de 
verafgelegen wilde oerwoud gebieden. 
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Zoek de Heer terwijl je Hem kunt vinden. Roep 
Hem nu aan terwijl Hij nabij is. Jes. 55: 6 

 

Sommige rijke mensen en landen beweren vaak dat hun materiële succes te danken is aan 
hun eigen harde werk, initiatief en intelligentie. Omdat ze hebben gekocht wat ze maar 

wilden, hebben ze geen behoefte aan God. Ze geloven dat hun rijkdom hun eigendom is en 
dat ze het recht hebben om dat te gebruiken zoals ze willen. Als je merkt dat je trots bent op 
je prestaties, bedenk dan dat al je kansen, bekwaamheden en middelen van God komen en 

dat je ze in heilig vertrouwen voor Hem plaatst. 
 

Mensen zoeken overal, behalve naar God voor geluk 
en vervulling, het najagen van bezittingen, 

ontspanning en relaties. In werkelijkheid kan alleen 
God de diepe verlangens van de ziel echt bevredigen. 
Kijk eerst naar de hemel, naar de Allerhoogste God. 
Hij zal in al je geestelijk behoeften voorzien, niet aan 

al je materialistische wensen. 
 

 

 

 

 

 

 

Wees niet bang, 'zei hij,' 
want je bent heel 

kostbaar voor God. 
Vrede! Wees 

bemoedigd! Wees 
sterk!" Daniël 10:19 

 

 

 LWV Familie Nieuws: 
Het is de afgelopen drie maanden druk geweest met bruiloften en 
verlovingen. Onze Nasius & Meri zijn getrouwd in het dorp van 
Meri, genaamd Manggala, dat net op de weg van ons dorp ligt. We hadden daar een fijne dienst en 
feest daarna. Het is een leuk stel dat nu tegenover ons trainingscentrum woont. Nasius is lerares op 
onze middelbare school en Meri leert momenteel van alles een beetje, dus ze kan inzetbaar zijn in 

verschillende gebieden van bediening hier. 
Onze Prengky & Ilintria zijn op 30 juni getrouwd. Ze hadden hun bruiloft hier in 
ons dorp, dus ongeveer 800 mensen op hun bruiloft. Vanwege onze semi-
lockdown waar we ons in bevonden, konden slechts een paar van hun 
familieleden de bruiloft bijwonen, maar met alle anderen hier maakten we dat 
zeker goed. We hadden een mooie 
dienst in de ochtend en in de avond 
was de receptie. De hele week waren 
de voorbereidingen aan de gang 
waardoor het voor iedereen extra druk 
was, maar het was het allemaal 
waard. Ook zij zijn een lieve stel. 
Prengky werkt mee in onze werkplaats 

en is verantwoordelijk voor allerlei zaken en Ilintria geeft les 
op onze school. Ook zij wonen nu aan de overkant van het 
trainingscentrum. 
Onze Hesi is verloofd met Musa. Ze leerden elkaar kennen 
toen ze op de universiteit zaten. Musa woont nu hier in ons 

dorp en helpt met allerlei klusjes die gedaan moeten worden. Hesi 
geeft les op onze school. Ik weet nog niet zeker wanneer ze gaan 
trouwen, maar ik weet zeker dat we het binnenkort zullen horen. 

 
Er zijn de afgelopen 3 maanden 
geen baby's geboren, maar er 

komen meer kleinkinderen aan .  

Onze  Repa. 

Onze Jordan 

Onze Prengky & Ilintria. 

Musa en onze Hesi. 

Onze Nasius & Meri 
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Op Goede Vrijdag hadden we een vroege ochtenddienst bij onze 
rivier. Overal moeten mensen de betekenis van deze dag horen en 
kennen en niet toestaan dat het slechts een vrije dag in een lang 
weekend wordt. We zongen allemaal een aantal liederen en hoorden 
het gepredikte Woord van God over wat er zo lang geleden 
gebeurde, hoe Jezus (ook wel "Immanuel" genoemd - wat "God met 
ons" betekent) werd vermoord, nochtans offerde Hij zichzelf vrijwillig 
op aan dat kruis en daardoor betaalde hij voor de zonden van ieder 
mens die zich bekeert en in Hem gelooft. Na de dienst werden 84 
jonge mensen in het water gedoopt, wat een geweldig gezicht was. 

Wat heerlijk om te zien dat zoveel jongeren ja zeggen tegen Jezus en 
Hem bedanken voor wat Hij voor ons allemaal heeft gedaan. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er was grote vreugde in ons dorpje omdat er velen het water doop ontvingen. Wat een enorme zegen om hier 
getuige van moge te zijn. 

 

 

Onze nieuwe pickup truck, een 
fantastiese gift dankzij sommige 

geweldige mensen. Dank U Heer. 

 

 

 

Enkele van onze fruitboom team trots op 
hun producten, die zorgen dat we zowat 
elke dag vers fruit ontvangen.. 
Foto links: Onze Oga die probeert om 
een van onze reuze ananas op te tillen.   
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Christus zal terugkeren en de totale overwinning 
brengen voor allen die op Hem vertrouwen. Als 

we er klaar voor zijn, hoeven we ons geen zorgen 
te maken over wanneer Hij zal terugkeren. We 

moeten standvastig staan, blijven werken en op 

Christus wachten. 

 

Ik laat je achter met 
deze gift– vrede in 

je hart en je 
gedachten. En de 

vrede die ik geef, is 
een gift die de 
wereld niet kan 

geven. Wees dus 
niet bezorgd of 

bang. Johannes 14:27 

 

 Bouwvoortgang: 
In de drie maanden die zijn verstreken, is er veel 
gebouwd. We proberen met spoed een aantal kinderhuizen af te ronden, 
zodat we veel kinderen uit het trainingscentrum kunnen verplaatsen, zodat 
nieuwe kinderen naar het trainingscentrum kunnen verhuizen. Het Titus Huis is bijna klaar. Wellicht nog 
2 weken afwerken met de puntjes op de i en dan kunnen 25 kinderen en jongeren dit fantastische huis 
intrekken. Het Ezra Huis en het Nehemia Huis hebben nog 6 weken nodig voordat we iemand daar 
kunnen verhuizen en het David Huis en het Jonathan Huis hebben nog iets langer nodig, maar we 
komen er wel. Het was een enorme klus, vooral omdat deze huizen worden gebouwd terwijl er 
tegelijkertijd veel andere infrastructuurprojecten plaatsvinden. 

Het Jona Huis wordt grondig 
gerenoveerd en ook omgebouwd tot 
kinderhuis. De voortgang gaat goed 
en als het klaar is, kunnen er 20 
kinderen en jongeren met huisouders 
worden ondergebracht. 

 
Het overdekte gedeelte van de 
basisschool is een enorme klus voor 
ons, maar het schiet heerlijk op, zoals 
je op de foto kunt zien. De spanten en 
dakplaten zijn inmiddels geplaatst en 
nu richten we ons op het afwerken van 
de plafonds en verlichting. Dakgoten 

zijn in de wacht omdat ze nog steeds in Kuching zijn. Blijf alstublieft met ons bidden dat vrachtwagens 
gevuld met bouwmaterialen op wonderbaarlijke wijze zullen blijven aankomen. Tussen enkele van de huidige 
gebouwen zullen extra klaslokalen worden gebouwd 
om ons meer ruimte te geven. Het oude verroeste 
hekwerk rond het schoolterrein is verwijderd en 
maakt plaats voor een geheel nieuw niet roestend, 
niet te verven hekwerk. Een zeer belangrijke 
constructie aangezien de school op een heuvel ligt 
met steile hellingen en valleien eromheen. Het zou 
nogal gevaarlijk zijn zonder omheining. We zijn nog 
minstens 6 maanden aan het werk voordat dit project 
klaar is.  

Meer wegen en weggoten zijn voltooid, wat een 
enorme taak is op ons zeer heuvelachtige terrein, 
maar geweldig om de voortgang te zien. Toch is er 
nog een lange weg te gaan. 
Het Jair Huis, gebouwd voor 12 stellen of gezinnen, 
is eindelijk voltooid en al bijna vol. Dit gebouw staat 
tegenover het trainingscentrum waar deze koppels 
helpen met het runnen van het trainingscentrum. 
Sommige van deze stellen zullen uiteindelijk 
huisouders worden. 
 

Ook ons kerkgebouw tegenover het trainingscentrum ondergaat enkele veranderingen. Het gebouw is 
al te klein voor onze diensten. We besloten om één muur weg te halen, zodat de overdekte 
buitenruimte één wordt met de kerkzaal. De wand wordt vervangen door een wand van schuifdeuren 
die open kan als er meer ruimte nodig is. Dit zal ons probleem voor het onmiddellijke ruimtetekort 
oplossen. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Omdat we de Bijbel zo vaak horen, kunnen we afgestompt raken 
voor zijn woorden en immuun worden voor zijn onderwijs. In plaats 
daarvan moeten we aandachtig naar elk vers luisteren en de Heilige 
Geest vragen om ons te helpen bij het beantwoorden van de vraag: 

hoe is dit van toepassing op mijn leven? 
  

David huis en Jonathan huis. Deze zijn 
gebouwd precies langs de middelbare school 
voor security.   

Ezra huis & Nehemiah huis in de aanbouw. 

Spanten plaatsen op de overdekte gedeelte van onze basis 
school. 
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Ons Nanga Pinoh-huis: 
Al een paar jaar proberen we ons huis te verkopen in Nanga 
Pinoh, een klein stadje op ongeveer 17 km van ons dorp. We 
hebben het huis ongeveer 16 jaar geleden gebouwd voor 
onze middelbare scholieren. Omdat we nog geen middelbare 
school in ons dorp hadden, moesten we onze jongeren naar die stad vervoeren, maar omdat het elke dag 2-
3 uur duurde, enkele reis, om daar te komen vanwege de slechte weg, besloten we om eerst een huis te 
huren, maar na een tijdje realiseerden we ons dat het totaal ontoereikend was voor de hoeveelheid jeugd die 
we hadden en het werd overspoeld door ratten die 's nachts op de vingertoppen van onze jeugd kauwden 
als ze sliepen. Toen we dit ontdekten, wisten we dat we snel iets moesten bouwen. We hadden geen geld 
om iets te bouwen, maar God maakte een weg waar geen weg leek te zijn. Het huis is gebouwd met een 
frame van ijzerhout, cementmuren en stalen dakplaten en jarenlang is het huis zo'n zegen geweest voor 
zoveel jongeren, die door hun middelbareschooltijd heen kwamen, totdat we onze eigen middelbare school 

op ons terrein openden. Omdat we het huis niet echt meer 
nodig hadden, leek het ons het beste om het te verkopen. 
We hebben er natuurlijk veel over gebeden en kregen niet 
een duidelijke bevestiging om het te verkopen, maar we 
kregen ook geen duidelijke indicatie wat de Heer wilde dat 
we ermee zouden doen. Maar door de financiële crisis en 
het Coronavirus kwam het onroerend goed tot stilstand, 
waardoor er geen kopers waren. In de tussentijd moesten 
we een aantal van onze jongens daar laten wonen voor de 
veiligheid en het huis moest onderhouden en verzorgd 
worden, wat ons geld bleef kosten. 

  
Afgelopen december toonde de Heer mij tijdens een bezoek aan en bediening in enkele van onze afgelegen 
dorpen dat er een grote behoefte was aan het zorgen voor gezinnen die naar Nanga Pinoh kwamen met 
familieleden die ziekenhuisopname nodig hadden, maar nergens konden verblijven. Het kostte hen al een tot 
twee maandsalarissen aan reiskosten om naar het 
ziekenhuis te gaan en moesten ook nog onderdak vinden 
in een goedkoop hotel dat voor hen nog te duur was. 
Soms moesten ze weken achter elkaar blijven. Opeens 
drong het tot me door dat wij een faciliteit hadden om 
mensen in zo'n nood te helpen. Na nog meer gebed 
geloofden we dat dit is wat de Heer wil dat we doen. 
Vandaar dat we begonnen zijn met het renoveren van het 
huis, om het geschikt te maken voor zo’n bediening, 
MAAR na een grondige blik op de staat van het huis 
kwamen we erachter dat een groot deel van het 
raamwerk was weggevreten door witte mieren (zoals je 
kunt zien op de foto) en alleen maar bleef staan vanwege 
een aantal andere materialen dat het geraamte 
bedekten. Op zijn zachtst gezegd een beetje een schok. Als gevolg hiervan moesten we het hele huis slopen 
en helemaal opnieuw beginnen. Ben ik blij dat we het huis niet hebben verkocht. Dat zou verschrikkelijk zijn 
geweest voor de nieuwe eigenaar. Terwijl ik dit schrijf zijn we begonnen met het uitgraven van de fundering 
voor het nieuwe gebouw. Het wordt een enorme klus, bovenop alle andere projecten die we in ons dorp 
hebben, maar er is een begin gemaakt en ongetwijfeld zal het uiteindelijk af zijn en klaar om veel gezinnen in 
nood te helpen. Bid alstublieft met ons voor veel wijsheid hoe we dit gebouw moeten bouwen en voor de 
zalving van de Heer op de bediening die honderden families uit afgelegen streken zal helpen die naar de 
stad komen voor medische behandeling. We zullen het huis "HUIZE ABRAHAM" noemen. 

 

Landaankopen - Voortgang: 
Helaas zijn er de afgelopen drie maanden geen 
grondaankopen geweest. We blijven waakzaam in onze 
gebeden voor de resterende stukken land waarvan we 
denken dat de Heer wil dat we ze verkrijgen. Dank u voor 
uw gebed met ons. 

       
 
 
 
 
 

Als gelovigen moeten we profiteren van de kansen 
die we hebben en doen wat we kunnen voor 

Christus in plaats van ons zorgen te maken over 
wat we niet kunnen doen. 

 

 

 

 

 

Dit is mijn bevel - wees sterk en 
moedig! Wees niet bang of 

ontmoedigd. Want de Heer, uw 
God, is met u, waar u ook heen 

gaat. Jozua 1: 9 

 
 

Susi leert onze Selli gebarentaal.  

Termieten zijn flink bezig geweest 
ons huisje te vernietigen 

Nieuwe fundament voor onze Abraham huis. 

Het slopen van onze woning in Ng.Pinoh. 
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 Laten we Hem samen danken: 
< Voor de 84 jongeren die zich met Pasen in water 

hebben laten dopen.  
< Voor alle reddingen en dopen in de afgelopen 3 
maanden in de verschillende dorpen en stammen 
onder onze hoede. God is zo goed. 
< Voor zes vrachtwagens (2 zendingen van 3 vrachtwagens) die van de grens kwamen, gevuld met prachtige 
bouwmaterialen, huishoudelijke artikelen, schoolmaterialen en voedselvoorraden. Wat een ongelooflijke zegen. 
< Voor de nieuwe 100 KVA Generator die bij ons aankwam. Absoluut fantastisch. Heel veel dank aan de mensen 
die dit mogelijk hebben gemaakt. 
< Voor de bruiloften van Nasius & Meri en Frengky & Ilin Tria en de verloving van Hesi & Musa. Allemaal 
geweldige stellen die ervan houden God te dienen. 
< Voor al onze leerlingen die zijn afgestudeerd, hetzij van klas 6 van de lagere school, klas 3 van onze junior high 
school of klas 3 van onze senior high school. Allen hebben het fantastisch gedaan en kijken er naar uit om verder 
te studeren. Al onze leerlingen uit andere klassen zitten nog een paar weken op school en hebben binnenkort 
examens.  
< Voor de heerlijke regen die we bijna elke dag hebben gekregen. Het droge seizoen was erg kort, wat geweldig 
is. Het jaarlijkse afbranden van delen van het regenwoud, dat altijd plaatsvindt tijdens het droge seizoen, kwam 
abrupt tot stilstand vanwege de frequente zware regenval. Fantastisch voor de gezondheid van mensen. Frisse 
lucht en zoet water, wat een zegen. 

< Voor de geweldige opbrengst aan groenten en fruit die 

elke dag in onze boomgaarden en moestuinen worden 
geoogst. Onze tuinteams doen fantastisch werk. 

< Voor de prachtige genezing van Pak Picin en van 

Yolanda’s en Amel's gezondheidsverbeteringen, evenals de 
algemene gezondheid van al onze kinderen en jongeren 
hier. 
< Voor fondsen die zijn aangekomen om 

de 12 huizen voor echtparen af te maken 
en ook voor fondsen die zijn aangekomen 
om het huis van Titus af te maken.  
< Fondsen die binnenkwamen voor één 

pick-up truck.  

Bid met ons mee:  
< We hebben dringend een tandarts nodig die wat werk aan de tanden van veel van onze kinderen komt doen, 

vooral alle nieuwe kinderen die het afgelopen jaar zijn aangekomen. Door het Covid-virus kunnen tandartsen hier 
niet komen. 

< Voor voortdurende bescherming tegen dit gevreesde Covid-

virus.  
< Bid alstublieft met ons mee voor al onze zwangere moeders. 
Twee van hen, onze Sumanti en Mardiati staan op het punt te 
bevallen. Bid alstublieft dat ze een snelle en ongecompliceerde 
bevalling zullen hebben.  

< Voor ons Bijbelcollege dat over een paar maanden klaar is 

om van start te gaan. Er hebben zich al 38 mensen aangemeld 
om bij ons te starten, wat geweldig is. We hebben nog steeds 

veel papierwerk nodig van verschillende 
overheidsdiensten, maar we hebben er vertrouwen in dat 
alles klaar zal zijn tegen de tijd dat we beginnen. Bid 
alstublieft ook voor sponsoring voor elke student.  
< Voor de resterende stukken land geloven we dat de 
Heer wil dat we die hebben. Er moeten nog aardig wat 
gekocht worden. 

< Voor de geplande bedieningsreis naar Nederland van 4 Sep t/m 3 Okt dit jaar. Mocht zijn dat u een opening hebt 
voor mij om te komen spreken neem dan contact op met broeder Richard Kelly r.n.kelly@hetnet.nl   
WA 0652181046 om een datum te bevestigen. 
< Voor fondsen voor de fundering van de aula van de middelbare school. 
Geschat: € 16.650.- 
< Voor fondsen voor de oprichting van 17 nieuwe kindertehuizen. Geschat: 

€8.600.- per stuk. 
< Voor fondsen om nog eens twee km van onze wegen af te dichten. Geschatte 
€18.400.- 
< Voor fondsen die binnenkomen voor nog 1 nieuwe 100 KVA-generatoren uit het 
VK. Geschat: € 33.605.- 
< Voor fondsen die arriveren voor een andere pick-up truck om goederen te 
vervoeren. € 27.500, - 
< Voor ons toekomstige vliegveld met alle benodigde faciliteiten, dat voorlopig in 
de wacht staat vanwege de dringende noodzaak om meer 
accommodatiegebouwen te bouwen voor nieuwe kinderen die aankomen. 

 

Vaak gestelde vraag: 
Hoe laat ik iets achter voor LWV in mijn testament? 
U kunt het beste contact opnemen met uw notaris in uw eigen 
land over hoe u dit het beste kan regelen. 
Naam van onze bediening hier:  
Rivers of Life Ministries Borneo en/of Living Waters Village 
Borneo, (Yayasan Sungai Kehidupan Borneo) 

 

Moge de God van vrede u nu in elk opzicht heilig maken, en 
moge uw hele geest, ziel en lichaam onberispelijk blijven 

totdat onze Heer Jezus Christus wederkomt. 1Th 5:23 
 

 

 

Bankrekening voor sponsors vanuit Nederland  
Bank: BNP Paribas Fortis, 3940 Hechtel-Eksel, België 
IBAN: BE14 0016 7351 0583 - BIC: GEBABEBB 
op naam van “VZW Living Waters Village Borneo”  
Kersenlaan 20, 3940 Hechtel-Eksel, België 
Stortingen op deze rekening zijn ANBI aftrekbaar.  
 
Bankrekening voor sponsors vanuit België 
Bank : ARGENTA , 2490 Balen IBAN : BE50 9799 6890 
5218  
BIC : ARSPBE22 op naam van “VZW Living Waters 
Village Borneo” Kersenlaan 20 3940 Hechtel-Eksel 
(Giften naar deze rekening zijn niet belasting 
aftrekbaar) 

Voor online giften ga naar onze website onder 
“donaties” en kies uw land: 

 

Ons boek “Wondergebied in 
de Jungles van Borneo” is 

nu in vele landen 
beschikbaar. Kijkt u 
alstublieft op onze website 
www.heyboer.org om te zien 
hoe u deze kunt bestellen en 
aanschaffen via internet. Het is 
een mooi kado voor een ieder. 
 
Bent u onlangs verhuisd en heeft u uw nieuwe 
adres nog niet aan ons doorgegeven? Stuur ons 
een e-mail op ronnyheyboer@gmail.com  om ons 
uw nieuwe adres te laten weten of schrijf ons:: 
P.O. Box 3203, 93762 Kuching, Malaysia. 
Bedankt dat je een zegen bent. 

 

Ieder van ons hier in ons 
dorp danken u voor uw 
geweldige inzet in de 

levens van al onze 
kinderen en jeugd. U bent 
een zegen. Hartelijk dank. 

Moge de Here Jezus u 
rijkelijk blijven zegenen in 

al dat u doet voor Hem. 
Veel liefs, dank en 

gebeden namens ons 
allen. 

Ronny (in Borneo), Kay 
(in Australie) en al onze 
kinderen, jeugd en team. 

 

12

mailto:r.n.kelly@hetnet.nl
http://www.heyboer.org/
mailto:ronnyheyboer@gmail.com

