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Een aantal van onze leraren die allemaal zijn opgegroeid in onze bediening hier, op een paar na. Ze 
nemen hun roeping om leraar te zijn allemaal heel serieus en doen dat geweldig. Wat een 
ongelooflijke zegen zijn ze allemaal. 

 

Vreugdekreten voor jullie allemaal, waar ter wereld je ook bent, van onze hele stam hier in Living Waters 
Village in het hart van Borneo. We vertrouwen erop dat het goed met je gaat en je het hoofd kunt bieden in 
deze ongekende tijd waarin we momenteel leven. Het lijkt erop dat de wereld alle kanten op wordt getrokken, 
wat veel onrust, ongemak, stress, angst en onzekerheid veroorzaakt. Hier op het eiland Borneo is er geen 
uitzondering. Mensen uit alle lagen van de bevolking hebben te maken met de effecten van dit langdurige 
Covid-virus dat het levensonderhoud decimeert. Fabrieken en bedrijven zijn nog steeds gesloten, wat ernstige 
armoede veroorzaakt, met name voor de lage inkomensklasse die al in armoede leefde. De regering helpt waar 
ze kan, maar de nood is zo overweldigend dat elke hulp een druppel op een gloeiende plaat lijkt. We helpen 
ook waar we kunnen, door de broodnodige hulp te bieden aan de zieke en hongerige. We nemen steeds meer 
mensen in dienst, creëren banen, zodat gezinnen kunnen eten. Kinderen komen van overal. Meer dan 110 
kinderen zijn de afgelopen maanden gearriveerd waardoor onze woning tot de nok toe gevuld is. Slaapkamers 
bedoeld voor 4 worden nu bewoond door 8-9 kinderen. We bouwen razendsnel 17 nieuwe kindertehuizen en 
renoveren 3 huizen tot kindertehuizen zodat we iedereen kunnen huisvesten. Elke dag vragen we de Heer om 
veel wijsheid en advies over hoe we moeten omgaan met alles wat er in onze omgeving gebeurt. We willen de 
liefde van Jezus delen met degenen om ons heen en daarbuiten, of ze nu lichamelijk of geestelijk in nood zijn. 
Dank aan allen die met ons samenwerken om de klus te klaren door de liefde- en verlossingsboodschap van 
Christus op dit wilde eiland te delen met de Dayak-stammen, die Hem zo hard nodig hebben. 

.   
 

Er is één zekere remedie voor een wereld die 

ziek is en stervend in zonde: "Kom 
terug naar de Heer en leef!" 
Zonde probeert te vernietigen, maar hoop 
wordt gevonden door God te zoeken. Zoek 

God in moeilijke tijden. Zoek God in 
persoonlijk ongemak en strijd. Als anderen 

het moeilijk hebben, moedig hen dan aan om 
ook God te zoeken. 
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We zouden vaak willen dat we aan problemen konden ontsnappen - de 
pijn van rouwen, verlies, verdriet en mislukking, of zelfs de kleine 

dagelijkse frustraties die ons constant uitputten. God belooft “dicht bij 
de gebrokenen van hart” te zijn en onze bron van kracht, moed en 

wijsheid te zijn, die ons door onze problemen heen helpt. Soms kiest Hij 
ervoor om ons van die problemen te verlossen. Raak niet gefrustreerd 
bij God als er moeilijkheden optreden. Geef in plaats daarvan toe dat je 

Gods hulp nodig hebt en bedank Hem dat hij aan je zijde staat. 
 
 

Al onze huisouders die zijn opgegroeid in onze bediening. De meesten van hen kwamen hier toen ze 
zelf kinderen of tieners waren, volgden onze school en tertiair onderwijs, werden uiteindelijk verliefd 
en trouwden. Nu hebben ze hun eigen gezin en een huis vol met andere kinderen om voor te zorgen. 
We zijn supertrots op hen allemaal, omdat ze een geweldige taak vervullen om de volgende generatie 
behoeftige kinderen te helpen de liefde en zorg te ontvangen die ze zelf kregen toen ze aankwamen, en 
hen te leren hoe ze elke dag met Jezus kunnen wandelen. 

 

Living Waters Village Bijbel College in de Maak: 
 

Al heel lang bidden en vasten we regelmatig om te weten wanneer we ons eigen Bijbelschool moeten beginnen. 
Door de jaren heen hebben we veel studenten naar verschillende bijbelcolleges in het hele land gestuurd. Het was 
geweldig om veel van onze studenten te zien die zijn opgeleid tot voorganger, leraar en kerkplanter. Hoewel we 
God prijzen voor de mogelijkheid voor elke student om opgeleid te worden, vinden we dat het aantal studenten dat 
wordt opgeleid nog steeds veel te laag is. De visie die God ons vele jaren geleden gaf, was ook om de stammen 

van Borneo voor Christus te bereiken, met spoed en snelheid. Om 
echt een grotere impact te hebben in de afgelegen regio's, moeten 
we veel, veel meer studenten snel opleiden en ze vrijzetten zoals de 
Heer ze roept. Daarom geloven we dat de tijd is aangebroken om 
onze eigen geaccrediteerde Bijbelschool te beginnen. We hebben 
eindelijk de vereiste staf en docenten (allemaal van eigen bodem in 
onze bediening) die zullen helpen een generatie jonge Dayaks op te 
leiden die hongerig zijn naar een beweging van God in de afgelegen 
regio's van Borneo. Ons doel is om voldoende training en uitrusting 

voor de taak te bieden, daarom bieden we een gratis cursus van een jaar, twee jaar en vier jaar aan voor mensen 
die in ons dorp maar ook buiten ons dorp wonen, want de meeste mensen hier kunnen zo'n opleiding niet betalen. 
We zullen voor elke student sponsoring werven. Bid alstublieft met ons voor veel wijsheid en kennis hoe we zo'n 
enorme onderneming kunnen beginnen. 

  

Hoe groter de aanwezigheid van gerechtigheid (gehoorzaamheid aan God), hoe 
duidelijker de voorbeelden van Gods zegeningen. Dit principe werkt evenzeer in het 
leven van een natie of een individu. Hoe meer we eerst Gods gerechtigheid en Zijn 

Koninkrijk zoeken, des te meer zullen we zien dat God voor al het andere zorgt. 2



 

 

 

 

Veel christenen worden geplaagd door schuldgevoelens. Ze zijn bang dat ze onbewust een zonde 
hebben begaan, iets goeds hebben gedaan met zelfzuchtige bedoelingen, hun hele hart niet in een 

taak hebben gestoken of hebben nagelaten wat ze hadden moeten doen. Schuldgevoel kan een 
belangrijke rol spelen om ons tot Christus te brengen en ervoor te zorgen dat we ons netjes 

gedragen, maar het mag ons niet kreupel of angstig maken. God vergeeft ons volledig en volledig - 
zelfs voor die zonden die we onbewust doen. 

 

Living Waters Village Familienieuws. 
 

Opnieuw zijn we enorm gezegend met het verwelkomen van baby's in onze enorme 
familie. Onze Ratna is op 23 juli bevallen van een knappe jongen die de naam 
Jordan kreeg van Ratna & Sebulon. Onze Sari is op 3 augustus bevallen van een 
knappe jongen die de naam Jhos kreeg van Sari & Joko. Onze Mely is op 5 
september bevallen van een knappe jongen die de naam Gheyan kreeg van Mely & 
Rasul. Onze Harifah is op 17 november bevallen van een knappe jongen die van 
Harifah en Ferly de naam Raynard kreeg. 
Alleen jongens deze keer. De bevallingen verliepen zonder enige complicaties 
waarvoor we de Heer prijzen en danken. Alle moeders en baby's maken het goed. 
Bedankt allemaal voor je gebeden. 

 
December wordt een erg drukke maand voor ons, niet alleen vanwege de kerstvieringen, maar ook omdat 
verschillende van onze jonge mensen verloven en anderen trouwen. Onze Samuel & Yulmika verloven zich 
op 5 december. Onze Prengki & Ilin en onze Nasius & Meri verloven zich op 12 december. Onze Samsudin 
& Cerina gaan trouwen op 23 december, onze Susan & Tulo verloven zich op 27 december en onze Herianto 
& Adeline sluiten het huwelijksverbond op 27 december. Het is fantastisch om te zien dat onze jonge mensen 
partners kiezen die ook hartstochtelijk zijn voor God en zo in alles naar Zijn wil verlangen. We zijn supertrots 
op hen allemaal. Ze zijn ook zo'n geweldig voorbeeld voor alle nieuwe kinderen die ons dorp binnenkomen. 
 

Enkele van onze nieuwe 
kinderen die de afgelopen 
maanden zijn aangekomen. 
Voor sommigen is het alsof 
ze naar een andere wereld 
verhuizen, die hen op alle 
mogelijke manieren totaal 
vreemd is. Maar prijs God, 
ze doen het geweldig. 

 

Onze Yolanda worstelt steeds meer met haar gezondheid. Haar dagelijkse nier behandeling legt een enorme 
tol op haar hart, wat al het andere lijkt te beïnvloeden. Op sommige dagen ziet ze er fantastisch uit en zou je 
niet eens weten dat ze ziek is, en op andere dagen ziet ze er echt heel slecht uit. Bid alsjeblieft met ons mee 
voor dat wonder waar we al jaren voor bidden. 
 
Onze Okto doet het absoluut fantastisch. Zijn drie tumoren zijn aanzienlijk gekrompen en elke dag voelt hij 
zich steeds verbazingwekkender. Hij geniet zo van het leven en is zo dankbaar dat hij hier bij ons is. 
Geweldig ook om hem te zien groeien in zijn wandel met de Heer. Het is zo heerlijk hem om je heen te 
hebben. Bedankt allemaal voor uw gebeden voor hem. Blijf voor hem bidden, want hij heeft nog steeds een 
wonder nodig. 
. 

Een oprecht voornemen om God te behagen, zal resulteren in een 
afstemming van je verlangens op Gods verlangens. Je zult houden waar 
God van houdt en haten wat God haat. Als je de Heer liefhebt, zul je het 

kwaad haten. Als je de daden van mensen die misbruik maken van anderen 
niet veracht, als je mensen bewondert die alleen voor zichzelf zorgen, of 

als je afgunstig bent op degenen die vooruitkomen en elk middel gebruiken 
om hun doel te bereiken, dan is je primaire levenswens niet om God te 

behagen. Leer Gods wegen lief te hebben en haat het kwaad in elke vorm - 
niet alleen de voor de hand liggende zonden maar ook de sociaal 

aanvaardbare. 3



 

 

E-mailadressen: 
Vanwege Covid-19 is onze nieuwsbrief van september naar 

iedereen gestuurd via e-mail voor degenen die een e-mailadres 
hadden. Velen kwamen terug omdat hun e-mailadressen niet meer 

in gebruik waren. Inmiddels hebben we contact gehad met een 
aantal van die mensen die ons nu hun huidige e-mailadres hebben 
gegeven. Er zijn echter nog steeds mensen van wie we nog niets 

hebben gehoord. Als dat het geval is, kunt je ons alstublieft je 
huidige e-mailadres mailen? Ook hadden een aantal mensen in 

onze database geen e-mailadres toen we ze voor het eerst 
ontmoetten, maar misschien hebben ze er nu wel een. Als dat het 
geval is, kunt je ons alstublieft ook je huidige e-mailadres mailen? 

Hartelijk dank voor je reactie. sponsor@livingwatersvillage.com 
 

 

Onze Ipir heeft een beetje een ongeluk gehad waarbij een 
stuk schroef of spijker in zijn oog terecht kwam, waardoor de 
pupil van zijn oog werd beschadigd en nu kan hij niet door dat 
oog kijken. Natuurlijk is hij er kapot van en wij ook. Zijn oog is 
pijnlijk en rond het oog is het opgezwollen en geïnfecteerd en hij 
is nu al een tijdje onder medische zorg maar er is nog maar een 
kleine verbetering. Bid alstublieft voor hem, want hij is erg 
depressief en bang. Hij is een van de nieuwe jongeren die hier 
een paar maanden geleden zijn aangekomen. Bid alsjeblieft 
voor volledige genezing en een boost in zijn geloof.  

   
Veel van de nieuwe kinderen die onlangs zijn aangekomen, kwamen met veel emotionele en fysieke 
littekens, veroorzaakt door gebroken gezinnen en demonische stam rituelen. Ze zouden tijden van diepe 
depressie, angst, woede, afwijzing enz. meemaken, maar toen wij en velen van jullie voor hen begonnen te 
bidden in Jezus' Naam, kwam er een geweldige bevrijding en genezing over hen. Het is zo goed om ze nu te 
zien lachen en te genieten van elk aspect van het leven hier in ons dorp. Ik herinner me een aantal jaren 
geleden dat een dokter uit het VK hier kwam om te helpen, me vroeg of we hier een psycholoog of psychiater 
hadden om deze kinderen te helpen met allerlei traumatische ervaringen waarop ik antwoordde: "ja, die 
hebben we. Zijn naam is de Heilige Geest." Ik probeerde niet super spiritueel te zijn, maar wilde dat ze wist 
dat, hoewel we hier niet alle faciliteiten en specialisten hebben, die we in de moderne wereld gewend zijn, 
God vandaag de dag nog steeds wonderen doet. Hij laat ons niet aan ons lot over. We geloven zeker dat 
God dokters gebruikt, maar we geloven ook dat God ook zelf mensen kan genezen. 

Kom en Vier met ons mee: Van 27 juli t/m 2 augustus 2023 zullen 

we een groot feest vieren van de 20e verjaardag van Living Waters Village. We nodigen alle ex-

zendelingen uit die de Heer hier in het verleden hebben gediend, om zich bij ons aan te sluiten, evenals 
iedereen die ons in het verleden heeft bezocht om ons een paar weken of maanden te helpen. Ook al onze 
kinderen/ jongeren/ volwassenen die hier ooit hebben gewoond en om welke reden dan ook ons dorp 

hebben verlaten. En tenslotte willen we Jou uitnodigen die deze gedenkwaardige tijd met ons wil komen 

vieren, waarin we onze Heer zullen eren en aanbidden, en Hem te danken voor Zijn trouw, voorziening en 
bescherming over deze plek. Gedurende die tijd, op zaterdag 29 juli, vieren we ook ons jaarlijkse Dayak-dag. 
Het is inderdaad nog ver weg maar dit geeft mensen hopelijk genoeg tijd om te sparen voor zo'n opwindende 
reis. Hopelijk is het Covid-virus dan nog maar een herinnering aan het verleden. 

 

Oprecht berouw is meer 
dan praten - het is 
veranderd gedrag. 

 

Soms hebben we het gevoel dat we onszelf niet begrijpen - wat we willen, hoe we ons 
voelen, wat er mis is met ons of wat we eraan moeten doen. Maar Gods begrip kent geen 
grens, en daarom begrijpt Hij ons volledig. Als je zorgen maakt en je jezelf niet begrijpt, 

bedenk dan dat God je volkomen begrijpt. Leid uw gedachten van jezelf af en concentreer 
je op God. Probeer steeds meer op Hem te gaan lijken. Hoe meer je over God en zijn 

wegen leert, hoe beter je jezelf zult begrijpen. 
 

4

mailto:sponsor@livingwatersvillage.com


Oneerlijkheid is een moeilijke zonde om te vermijden. Het is gemakkelijk om vals te spelen als we 
denken dat niemand kijkt. Maar oneerlijkheid raakt de kern van een persoon. Het maakt hem 

onbetrouwbaar en wantrouwend. Het maakt hem uiteindelijk niet in staat zichzelf te kennen of met 
anderen om te gaan. Vat oneerlijkheid niet licht op. Zelfs het kleinste deel van oneerlijkheid bevat 

genoeg van het gif van bedrog om je geestelijk leven te doden. Als er enige oneerlijkheid in je 
leven is, vertel het God dan nu. 

 

De voortgang van de aankoop van de verschillende 
stukken land waarvan we geloven dat de Heer wil 
dat we die verkrijgen: 
 
Sinds onze laatste nieuwsbrief in september hebben we dankzij velen van jullie heel wat percelen kunnen 
kopen. Zoals je op de kaart kunt zien, behoren alle witte en gele gebieden tot ons dorp. De gele stukjes 
zijn stukken land die we hebben gekocht sinds onze nieuwsbrief van september, een paar maanden 
geleden. De paarse stukjes zijn nog aan te kopen stukken land. Er komt enorm veel bij kijken met het 
kopen van land hier op dit eiland. Onze Charles, Barnabas en Yosep zijn moeizaam op zoek geweest 
naar eigenaren, hebben de geldigheid van elk stuk land gecontroleerd, eindeloos onderzoek gedaan bij 
verschillende overheidsdiensten en onderhandeld over prijzen en veel kopjes koffie gedronken met 
eigenaren en uitgebreide families. De strijd is nu begonnen om de paarse stukken land. Sommige 
eigenaren zijn bereid om te verkopen, maar voor belachelijke prijzen, die we natuurlijk niet betalen, 
daarom blijven we bidden. We geloven zo dat de Heer wil dat we voor het einde van dit jaar al het paarse 
gebied verkrijgen. Bid alstublieft met ons mee dat onze 3 jongens in de gunst zullen komen bij de 
verschillende eigenaren die bereid zullen zijn om hun stuk onroerend goed snel voor de juiste prijs te 
verkopen. Bid ook met ons mee dat er geld komt opdagen om alles te kunnen kopen. 

 

Een aantal mensen hebben gevraagd om de prijzen van elk stuk land nog te koop.  
Land grootte en kosten in rood zijn de stukken land die we net hebben gekocht.  

A= 7.1ha=  € 14,381.- (A was 14.1ha €28,761- 7ha van A-14.1ha is al gekocht voor €14,380.-)  
B=1.9ha= € 3,878.-  
C=4.0ha=  € 8,159.-     D=1 ha = € 2,041.-  
E=2.5 ha= € 5,099.-     F=0.4ha= € 817.- 
G=1.0 ha = € 2,040.-     H=3.0ha= € 6,123.-  
I=1.6 ha =  € 3,263.-    J=0.3ha= € 612.-     
K=0.8ha = € 1,632.-         L=1.2 ha =  € 2,449.- 
M=1.6 ha = € 3,263.-     N=0.3ha= € 612.-  
O=2.0ha=  € 4,079.-    P=1.2ha= € 2,449.-  
Q=1.6ha= € 3,263.-     R=0.6ha= € 1,224.- 
S=0.7 ha =  € 1,427.-     T=0.5ha= € 1,020.-  
U=0.7ha= € 1,427.-    V=1.9ha= € 3,878.-  
W=0.9 ha = € 1,836.-     X=1.5ha= € 3,062.- 
Y = 1.0 ha =€ 2,041.-     Z=0.9ha= € 1,836.-      
a=1.5 ha= € 3,032.- (a was 3.0ha €6,123,- 1½ha is al gekocht voor €3,061.-)   
b=3.3ha= € 6,736.-       
c=2.1 ha = € 4,286.-       d=2.2ha= € 4,490.- 
e = 2.5 ha = € 5,103.-     f=0.3-ha= € 612.-  
g=0.8ha= € 1,633.-    h=0.5ha= € 1,020.-            
 i = 7.0 ha =€ 14,288.-     j=0.3ha= € 612.- 
k = 1.2ha=  € 2,449.-       m=0.4ha= € 817.-      
n= 2.0 ha = € 4,082.-     o=0.6ha= € 1,224 
p= 1.4ha= € 2,858.- 
 
Totaal was 74.8ha = € 152,681.- 
Totaal gekocht in de laatste 3 maanden 21.7 ha = €44,375.- (Gele stukken) 
Totaal nog te kopen 53.1 ha = €108,306.- (Paarse stukken)  
(1 Hectare = 10.000 m²) (1 Hectare kost € 2,028.- ) 
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De wereld negeert misschien de benarde situatie van de 
behoeftigen en vernietigt elke aardse hoop die ze hebben. 

Maar God, de kampioen van de zwakken, belooft dat dit niet 
voor altijd het geval zal zijn. Slechte naties die de Heer 

vergeten en weigeren hun volk te helpen, zullen door God 
worden geoordeeld. Hij kent onze behoeften, Hij kent onze 

neiging tot wanhoop, en Hij heeft beloofd voor ons te zorgen. 
Zelfs als anderen ons vergeten, zal Hij aan ons denken. 
 

Voortgang bouwen: 
Als gevolg van de komst van zoveel nieuwe kinderen in de afgelopen maanden, zijn we begonnen met het 
bouwen van 17 nieuwe kindertehuizen en het verbouwen van 3 andere tot kindertehuizen, wat ons 
chronische tekort aan huisvesting voor kinderen en jongeren zal verlichten. Daarom bouwen een aantal 
van onze bouwers keerwanden, septic tanks, leggen elektrische kabels en loodgieterswerk naar de 
verschillende bouwplaatsen om alles klaar te maken voor de fundering van elk gebouw. Een aantal 
funderingen en muren van sommige woningen zijn al gemaakt en wachten nu op de spanten en 
dakplaten. 
We hadden een paar tegenslagen met kleine aardverschuivingen op een paar precaire plaatsen die ons 
veel tijd en geld hebben gekost om het probleem op te lossen, maar gelukkig zijn die werken voltooid en 
hebben ze die gebieden erg veilig gemaakt. 
 
Een van onze bouwteams is weer bezig met het betonneren van meer van onze wegen. We hebben 
besloten dat we één team van betonwerkers nodig hebben om alleen nieuwe wegen te bouwen, zodat 

bestaande onverharde wegen niet constant wegspoelen, wat 
ons elke keer een fortuin aan reparaties kost. De regenval van 
dit jaar is enorm geweest. We hebben dit jaar helemaal geen 
droog seizoen gehad, hooguit een paar keer voor een week of 
zo. Langdurige hevige regenbuien veroorzaken enorme 
hoeveelheden erosie op verschillende van onze locaties. 
Daarom zijn we altijd zorgvuldig om met wijsheid te bouwen en 
gebruiken we veel worteldoek op uitgesneden en vrijgemaakte 
heuvels, wat veel van de erosie voorkomt. 
.  

De vele regenbuien hebben ook in veel dorpen en steden in onze regio tot grote overstromingen geleid. 
Omdat ons dorp hoog ligt, hebben we nooit te maken met overstromingen, maar de laaggelegen dorpen 
en steden om ons heen krijgen de volledige lading van overstromingen. Ook Nanga Pinoh, waar we altijd 
naar de markt gaan om te winkelen, stond vele dagen onder water. Overal was het chaos, maar mensen 
gingen toch op weg om te overleven. De mensen hier zijn erg veerkrachtig, bijna klaar voor elk drama. Ze 
laten zich door niets tegenhouden, covid of geen covid, overstromingen of geen overstromingen, het leven 
gaat door. Ze moeten hun gezin voeden. 
Zes vrachtwagens met enorm veel bouwmaterialen zijn eindelijk van de grens gearriveerd. De 
langverwachte materialen zijn door de hemel gestuurd. Veel mensen hebben hierom gebeden en de Heer 
heeft onze gebeden verhoord. In feite zijn er kort daarna nog eens vier vrachtwagens aangekomen ook 
beladen met dakspanten, dakplaten, melk, milo (chocolade moutpoeder), schroeven, kruiwagens, 
houtbeschermer, bedden, verzinkte hekken, aluminium deuren, houten deuren, pompen, brandblussers, 
roestvrijstalen gootstenen en er zat nog veel meer in deze vrachtwagens. Wat een 
ongelooflijke opluchting en wat een ongelooflijke zegen. Een enorme dank aan allen 
die hebben gebeden voor de vrijgave van deze vrachtwagens zodat ons 
bouwprogramma op volle toeren kan gaan, zodat steeds meer kinderen en jongeren 
in nood goed kunnen worden verzorgd. 
 

Wanneer we aan trouw denken, komt wellicht een vriend of levenspartner in 
onze gedachten. Vrienden die trouw zijn, accepteren en houden van ons, zelfs 

wanneer we niet geliefd zijn. Trouwe mensen houden zich aan hun beloften, of het nu gaat om 
ondersteuning of huwelijksgeloften. Gods trouw is als menselijke trouw, maar dan perfect. Zijn 

liefde is absoluut, en Zijn beloften zijn onherroepelijk. Hij houdt van ons ondanks onze constante 
neiging tot zonde, en Hij houdt zich aan alle beloften die Hij ons heeft gedaan, zelfs als we onze 

beloften aan Hem breken. 
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Woorden zijn krachtig, en hoe u ze gebruikt, weerspiegelt uw relatie met God. 
Misschien identificeert niets christenen zoals hun vermogen om hun spraak te 

beheersen, de waarheid te spreken, weigeren te lasteren en beloften na te komen. 
Let daarom op wat je zegt. 

Onze inspanningen om kerken te stichten onder 
de Dayak stammen. 

 
  Al onze gemeentestichters doen fantastisch werk in de 
regio's waartoe de Heer hen heeft geroepen. Veel Dayaks uit 
verschillende stammen hebben Christus de afgelopen maanden 
ontvangen en velen van hen zijn met water gedoopt, waarvoor 
wij onze Heer en Heiland prijzen. Onze gemeentestichters 
dienen Jezus te midden van stammen in wilde, primitieve 

plaatsen die bezaaid zijn met het occulte, waar het kwaad zo'n ongelooflijke greep op hun leven heeft. 
Maar keer op keer, zodra het Woord van God zo'n gemeenschap binnentreedt, en mensen werkelijk Zijn 
Woord horen, waardoor het diep in hun hart doordringt, helpt de Heilige Geest hen om een proces van 
verandering in hun leven op gang te brengen, Christus Jezus te omarmen in hun leven, het occulte te 
verloochenen en alles wat daarbij hoort, de bolwerken over hun leven te breken en hen vrij te maken. Dit 
is waarom het zo ongelooflijk belangrijk is om arbeiders naar Zijn Oogstveld te sturen. De tijd dringt, zoals 
we nu zien met tekenen over de hele wereld, en daarom des te meer reden om zoveel mogelijk mensen 
op te leiden om deze enorme oogst binnen te halen. Enorm bedankt aan allen die sponsoren en bidden 
voor ons dorp en al onze gemeentestichters in de binnenlanden. 

 

Felicitaties voor afstuderen: nze Lala, Elti, Susan, Tobik en Nika zijn allemaal onlangs 

afgestudeerd aan het Bijbel College. Onze Bandi, Tryana en Belin zijn afgestudeerd als leraren in het 
basisonderwijs en onze Yanti is afgestudeerd als verpleegster. We zijn allemaal supertrots op hun 
prestaties en weten dat de Heer ze krachtig zal gebruiken in Zijn bediening. 

 

Onze vrienden en medewerkers kunnen een grote invloed op ons 
hebben, vaak op heel subtiele manieren. Als we 

aandringen op vriendschappen met mensen die spotten 
met wat God belangrijk vindt, zouden we kunnen 

zondigen door onverschillig te worden voor Gods wil. 

Deze houding is hetzelfde als spotten. Bouwen je 
vrienden je geloof op, of breken ze het af? Echte 

vrienden zouden je moeten helpen om dichter tot God te 
naderen, niet om je relatie met Hem te hinderen. 

. 

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. 
 

 

Happy Birthday Jesus 
 

 

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) 
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Sta stil en kijk naar de machtige 
wonderen van God!Job 37:14b 

  

Laten we Hem samen danken: 
 

• Voor de goede bevallingen van al onze baby's. 

• Voor de vele mensen in het binnenland die Christus hebben aangenomen en in water zijn 
gedoopt. 

• Voor de 10 aangekochte stukken land sinds onze laatste nieuwsbrief. 

• Voor het afstuderen van vele van onze jeugd.  

• Voor de aankomst van 10 vrachtwagens vol met bouwmaterialen. 

• Voor de gezegende bedieningsreis naar Nederland in september-oktober. 

• Voor de drie nieuwe brandstoftanks die we hebben kunnen aanschaffen. 

• Voor al onze geweldige leraren. 

• Voor al onze huisouders die zo’n zegen zijn in ons dorpje. 

Bidt alstublieft met ons mee:  
 

• Voor al onze universiteitsstudenten die online studeren, wat ze erg moeilijk vinden. Ook voor onze andere 
universiteitsstudenten die nog op de universiteit zitten, vaak in rode zones, maar toch briefings met docenten 
moeten bijwonen. Bid alstublieft dat ze hun focus op de Heer houden en ook op hun studie en dat ze 
beschermd blijven. 

• Voor alle nieuwe kinderen die de afgelopen maanden zijn aangekomen, dat ze zich goed zullen aanpassen en 
verlost zullen worden van de traumatische ervaringen uit hun dorpen en stammen. 

• Voor het plan om onze geaccrediteerde Bijbelschool in ons dorp te beginnen, dat elk jaar massa's mensen zal 
opleiden om uitgerust en uitgezonden te worden om de evangelieboodschap aan de vele Dayak-stammen te 
brengen, die de boodschap van redding nog moeten horen. 

• Voor alle verlovingen en bruiloften die in december plaatsvinden. 

• Voor al onze bouwvakkers en arbeiders die we van buiten ons dorp in dienst hebben. We danken de Heer dat 
we ze een baan kunnen geven, maar we bidden ook dat degenen die de Heer nog niet kennen, de kans zullen 
krijgen om Hem hier te vinden. 

• Voor onze Yolanda, Okto, Amel, Ipir en vele anderen die een helende aanraking van de Heer nodig hebben. 

• Voor veel wijsheid om ons geaccrediteerde Bijbelschool voor te bereiden en te starten. 

• Voor de bescherming en voorziening voor al onze kinderen, jongeren, huisouders, gemeentestichters, 
zendelingen, bestuursleden, staf en arbeiders. 

• Fondsen om de 12 huizen voor getrouwde stellen af te maken. Geschat: € 29.500, - 

• Fondsen om het Titus huis af te maken (accommodatie voor 20 kinderen) Geschat: €21.500,- 

• Voor fondsen voor het land dat nog moet worden gekocht. 

• Voor fondsen voor de fundering van het auditorium van de middelbare school. Geschat:€18.000,- 

• Fondsen voor de fundering van 17 nieuwe kindertehuizen. Geschat: € 9.500, - per 
stuk. 

• Fondsen om nog eens twee kilometer van onze wegen af te leggen. Geschat: € 
19.750.- 

• Fondsen voor de aanschaf van 2 nieuwe 100 KVA-generatoren uit Engeland. 
Geschat: € 30.500, - per stuk. 

• Fondsen voor twee kleine vrachtwagens om goederen te vervoeren. Elke 
vrachtwagen kost ongeveer: € 20.750, - 

• Fondsen voor een cementmixervrachtwagen die ongeveer: € 47.500, - kost 

 

 

Jezus is het Licht van onze  
Kerstmis, de Vreugde van 
onze Harten en de Hoop 

van onze Wereld. 
Wij wensen u een 

geweldige celebration van 
Zijn Geboorte. 

Blessed Christmas. 

Bent u onlangs verhuisd en heeft u ons 
uw nieuwe adres nog niet laten weten? 
Stuur dan alstublieft een e-mail naar 
ronnyheyboer@gmail.com om ons u 
nieuwe adres bekend te maken, of 
schrijf naar P.O. Box 3203, 93762 
Kuching, Malaysie. 
 
 

 

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. 
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Overlaad ons met uw liefde, iedere morgen opnieuw; dan 
kunnen we juichen en blij zijn, iedere dag opnieuw. Ps. 90:14 

 

 

Het einde van het werk van de Heilige Geest in ons leven is diepe en blijvende 
vrede. In tegenstelling tot wereldse vrede, die gewoonlijk wordt gedefinieerd als de 
afwezigheid van conflict, is deze vrede onder alle omstandigheden een vaste 
zekerheid; met de vrede van Christus hoeven we het heden of de toekomst niet te 
vrezen. Zonde, angst, onzekerheid, twijfel en talloze andere krachten zijn in oorlog 
met ons. De vrede van God dringt in ons hart en leven door om deze vijandige 
krachten te bedwingen en troost te bieden in plaats van conflicten. Jezus zegt dat 
Hij ons die vrede zal geven als we die van Hem willen aanvaarden. Als je leven vol 
stress is, laat de Heilige Geest je dan vullen met de vrede van Christus. 

 
  

 

 
 
 

 

     

 
 

 
 

 

 
 

U leert mij hoe ik leven moet, mijn grootste vreugde is dicht bij 
U te zijn. Uw liefde is er tot in eeuwigheid.Psalm: 16:11 

 

 

 

 

 

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: 
www.heyboer.org      www.livingwatersvillage.com 
ronnyheyboer@gmail.com 
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