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Onze kinderen zijn altijd blij om op de foto te gaan. Hier een aantal spruiten die op een close-up foto pasten.
Hartelijke groeten aan jullie allemaal, waar je ook bent, van onze hele stam hier in Living Waters Village in het hart van dit
wilde eiland genaamd Borneo. Een nieuw jaar is begonnen en we zijn alweer ver in het tweede kwartaal van dit jaar. De tijd
vliegt. Als we kijken naar alle hartverscheurende rampen die momenteel over de hele wereld gaan, oorlogen, overstromingen,
epidemieën, voedseltekorten, enorme prijsstijgingen enz., beseffen we hoe kwetsbaar ons
bestaan is. Er is niet veel voor nodig voordat een ramp in een deel van de wereld een
dramatisch rimpeleffect heeft op de rest van de wereld, omdat
we zo met elkaar verbonden en verweven zijn. Aan de andere
kant geeft het ons veel meer mogelijkheden om direct
praktisch betrokken te zijn, samen te zoeken naar zinvolle
oplossingen, vurig te bidden voor de wonderbaarlijke
goddelijke tussenkomst van de Heer en op welke praktische
manier dan ook te helpen de last voor onze medemensen te
verlichten. Als christenen weten we dat de tijd dringt en
worden we er vaak aan herinnerd dat we ons in het laatste
van de laatste dagen bevinden. Daarom moeten we elke
gelegenheid optimaal benutten. Niet om te verbergen (zoals
sommigen suggereren), maar juist het tegenovergestelde, om nu meer dan ooit een helder licht te
zijn, de liefde van Christus schijnende waar God ons in deze wereld heeft geplaatst. We verspillen
onze tijd en middelen niet, maar gebruiken ze verstandig om mensen de weg te wijzen naar
Christus Jezus, onze Verlosser.
Hartelijk dank aan jullie allemaal die ons helpen om te schijnen voor Jezus naar de stammen die op de donkerste plekken op
dit eiland leven. Plaatsen die bezaaid zijn met groteske occulte praktijken, waarin stamleden van alle leeftijden verstrikt raken,
hen in de val te lokken om op te sluiten in een leven van constante angst en bijgeloof, ernstige armoede en eindeloze kwade
praktijken opgelegd door de plaatselijke toverdokter. Uw trouwe betrokkenheid helpt stammen van alle leeftijden om hun
Schepper te ontmoeten, hen te bevrijden van alle slavernij en hen, net als wij allemaal die met Jezus wandelen, een
overvloedig nieuw leven te geven.

Onze Repa.

De manier om verlossing te ontvangen is zo eenvoudig, dat
iedereen die dat wil het kan begrijpen. Vaardigheid en wijsheid
brengen iemand niet in Gods koninkrijk, maar eenvoudig geloof
wel. Niemand kan dus opscheppen dat persoonlijke prestaties
hem of haar hebben geholpen het eeuwige leven te verwerven.
Verlossing is volledig van God door de dood van Jezus. Er is
niets dat we kunnen doen om onze redding te verdienen; we
hoeven alleen maar te accepteren wat Jezus al voor ons heeft
gedaan.
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Allen die Jezus Christus verwelkomen als Heer van hun leven, worden geestelijk wedergeboren
en ontvangen nieuw leven van God. Door geloof in Christus verandert deze nieuwe geboorte ons
van binnenuit – het herschikt onze houding, verlangens en motieven. Geboren worden maakt je
fysiek levend en plaatst je in het gezin van je ouders. Geboren worden uit God maakt je geestelijk
levend en plaatst je in Gods familie. Heb je Christus gevraagd je een nieuw mens te maken?
Deze nieuwe start in het leven is beschikbaar voor iedereen die in Christus gelooft.

Living Waters Village familiegebeurtenissen
Sinds onze laatste nieuwsbrief zijn er een aantal nieuwe kinderen
bijgekomen. Ze hebben zich goed aangepast en genieten van hun
nieuwe thuis. Het is geweldig om te zien hoe ze elke dag fysiek
verbeteren als gevolg van een heilzaam, gezond dieet en hoe ze
geestelijk groeien en God leren kennen door elke dag met Hem te leren
wandelen.
Er zijn weer een paar baby’s geboren. Onze
Samuel en Yulmika met hun prachtige dochter Kezia. Yulmika kreeg een keizersnede,
waarschijnlijk omdat de baby 4,1 kg woog. Dat is enorm voor de lokale bevolking hier.
Ook onze Elisabet, de vrouw van onze Yosep, is bevallen
van een prachtige dochter genaamd Shine. Zowel moeder
als dochter maken het super.

Onze Rosi en Paul maakten hun verloving bekend.
Paul komt uit het Verenigd Koninkrijk en had ons een
aantal jaren geleden bezocht met zijn familie, en
samen hebben ze ons dorp veel geholpen. Paul
Onze Kezia.
ontving een echte aanraking van God terwijl hij hier
was en voordat hij terugging naar het VK, werd hij in
Onze Shine.
water gedoopt. Hij werd ook verliefd op onze Rosi en ze begonnen met elkaar te
corresponderen. Afgelopen december kwam hij een paar weken hier en vroeg Rosi ten huwelijk. Ze vierden
hun verloving in het dorp van Rosi, waar Paul werd voorgesteld aan de rest van haar uitgebreide familie. Paul
komt volgende maand terug om haar te trouwen in
augustus en blijft dan hier om de Heer te dienen. Bid
alstublieft met ons mee
voor hun trouwplannen
en hun nieuwe leven
samen binnenkort. Het
is verbazingwekkend
hoe de Heer werkt,
vooral wanneer we
alles
aan
Hem
overgeven.
Onze Rosi & Paul hebben trouwplannen gemaakt.

Onze Mandis trouwde
Onze Mandis & Eta.
met onze Eta. Ze hadden hun bruiloft in het dorp van Eta en hadden een
geweldige dag. Slechts een paar mensen van onze bediening konden
naar hen toe om het met hen te vieren. Mandis & Eta besloten om Living Waters Village te verlaten en bij
Eta's familie te gaan wonen zodat er voor hen gezorgd kon worden, wat fantastisch van hen is. We missen
ze heel erg, maar zijn zo dankbaar dat de Heer ze daar gebruikt
Voor degenen die Christus kennen, je gelooft misschien dat je hard moet
werken om jezelf goed genoeg voor God te maken. Maar regels en rituelen
hebben de harten van mensen nooit gereinigd. Alleen door het bloed van
Jezus is ons geweten gereinigd, zijn we bevrijd van de angel van de dood en
kunnen we leven om God te dienen, en zijn we bevrijd van de macht van de
zonde. Als je een last van schuldgevoelens met je meedraagt omdat je merkt
dat je niet goed genoeg kunt zijn voor God, kijk dan nog eens naar de dood
van Jezus en wat het voor jou betekent. Christus kan je geweten genezen en
je verlossen van de frustratie van het proberen om Gods gunst te verdienen.

Breng je schuldgevoelens tot Christus, belijd je onvermogen om je eigen
geweten schoon te maken, vraag Hem om je te vergeven. Dank Hem voor
Zijn verlossing. God kan je vergeven en je strafblad wissen.
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Niets kan voor God verborgen blijven. Hij weet van iedereen
overal, en alles over ons staat wijd open voor Zijn alziende
ogen. God ziet alles wat we doen en weet alles wat we denken.
Zelfs als we ons niet bewust zijn van Zijn aanwezigheid, is Hij
er. Als we ons voor Hem proberen te verbergen, ziet Hij ons.
We kunnen geen geheimen voor God hebben.

We vonden Mandis ongeveer 23 jaar geleden in zijn dorp genaamd Koli, dat
behoort tot de Mate-stam. Zoals je op de foto links kunt zien was hij in slechte
conditie. Zijn vader was onlangs overleden en zijn moeder was niet in staat
om voor al haar kinderen te zorgen omdat ze mentaal instabiel was. We
merkten dat Mandis nogal verwaarloosd werd, zwaar
ondervoed was en er ziek uit zag, dus vroegen we
zijn moeder en het stamhoofd of ze het een goed
idee vonden dat hij bij ons zou blijven, zodat we hem
konden helpen om weer gezond te worden. Ze
waren het er allebei mee eens en dus kwam Mandis
bij ons wonen. Bij een gezondheidscheck kwamen
we er al snel achter dat zijn nieren ziek waren. We
Mandis nu. Hij zal nooit
namen hem mee naar een nierspecialist die een
vergeten wat Jezus voor hem
biopsie van zijn nieren uitvoerde om te bepalen hoe
heeft gedaan.
slecht zijn nieren waren. Na twee weken kregen we
de uitslag en het was slecht nieuws. Zijn nieren werkten nauwelijks en hadden echt
een niertransplantatie nodig, maar dat was toen niet mogelijk, wat de dokter heel
goed wist. Hij gaf wat medicijnen en een dieet om zich aan te houden, maar hij zei
dat het slechts een kwestie van tijd was dat zijn nieren ermee zouden stoppen. Ik
beschreef de situatie van Mandis in onze nieuwsbrief en vroeg mensen om te
bidden. Veel mensen hebben daardoor al jaren gebeden. Een zuster in de Heer in
een klein stadje in Australië, Benalla genaamd, stapte naar voren in een kerkdienst
en vroeg om gebed namens Mandis. God raakte haar die dag op zo'n ongelooflijke manier aan, dat ze wist
dat Mandis genezen was. En inderdaad Mandis was genezen. God had een miraculeus wonder in zijn leven
gedaan door hem nieuwe nieren te geven. De nierspecialist bevestigde na onderzoek dat dit niet dezelfde
nieren waren als voorheen. Hij zei: “Mandis is een wandelend wonder” en dat is hij ook. Hij deelt nu zijn
getuigenis hoe God hem op wonderbaarlijke wijze heeft genezen aan iedereen die hij tegenkomt. Wat een
geweldige God dienen wij.

Onze 4 musketiers, Gerri,
Oga, Meron & Atet genieten
van een van onze kleine
watervallen op ons terrein.

Onze Mia & Kris.

Aanstaande 2 juni ga ik (Ronny) na 3
jaar eindelijk naar Australië. Wat een
zegen zal dat zijn. Covid heeft me bijna
2½ jaar verhinderd om naar huis te
gaan om bij mijn geliefde Kay, kinderen
en kleinkinderen te zijn, wat op zijn
zachtst gezegd vrij buitengewoon is.
Daarom kijk ik er zo naar uit om wat
quality time met ze allemaal door te
brengen. In de weekenden zal ik
voornamelijk in verschillende delen van het land dienen, maar doordeweeks ben
ik terug in Townsville om bij te praten met familie en vrienden. Ik kijk er zo naar
uit om te zien hoeveel onze kleinkinderen zijn gegroeid en om iedereen weer te
kunnen knuffelen en samen veel kopjes koffie te kunnen drinken. Ik zou je
gebeden, voor veilige reizen tijdens een druk schema en wat geweldige quality
time met iedereen, op prijs stellen voordat ik op 19 juli terugkeer naar Borneo.
Hoe kunnen we onszelf vernederen? Sommige mensen doen alsof ze
nederig zijn om anderen te kunnen manipuleren. Anderen denken dat
nederigheid betekent dat ze zichzelf naar beneden halen. Echt nederige
mensen vergelijken zichzelf alleen met Christus, beseffen hun
zondigheid, en kennen hun beperkingen. Aan de andere kant erkennen
ze ook hun gaven en sterke punten en zijn ze bereid om ze te gebruiken
zoals Christus dat aangeeft. Nederigheid is geen zelfvernedering; het is
een realistische zelfbeoordeling en toewijding om te dienen.
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Het is een ontzagwekkend voorrecht om in vrijheid en
vertrouwen tot God te kunnen naderen. De meesten van ons
zouden angstig zijn in de aanwezigheid van een machtige
heerser. Maar dankzij Christus kunnen we door het geloof
rechtstreeks in Gods tegenwoordigheid komen door gebed.
We weten dat we met open armen ontvangen zullen worden
omdat we Gods kinderen zijn door onze eenheid met
Christus. Wees niet bang voor God. Praat met Hem over
alles. Hij wacht om van je te horen.
.

Planning en voorbereidingen voor de 20e verjaardag
van Living Waters Village.
2023

20

27e - 31e

Volgend jaar in
vieren we het
-jarig bestaan van ons dorp op de
juli. Ons dorp is
een wondergebied waar zoveel levens zijn gered en nog steeds worden gered, veranderd en getransformeerd,
fysiek en geestelijk. Om dit dorp mogelijk te maken heeft de Heer ons vele vrijwilligers en zendelingen (van de
lokale bevolking en van overzee) met verschillende talenten en
vaardigheden gebracht om onvermoeibaar samen te werken dit een realiteit
te maken. Maar ook velen die hier niet fysiek konden komen - God heeft
hen instrumenteel gebruikt als gebedsstrijders, voorbidders en financiële
ondersteuners.
Daarom nodigen we alle zendelingen,
bezoekers en vrijwilligers die in de loop der
jaren bij ons hebben gediend, evenals
voormalige en huidige medewerkers,
kinderen en studenten uit om dit met ons te
komen vieren. We willen samen vieren,
God aanbidden en verheerlijken en Hem
bedanken voor het mogelijk maken van dit
dorp tegen alle verwachtingen in.
Onze Erika.

Als je wilt komen en samen met ons dit
geweldige evenement wil vieren, schrijf je dan nu bij ons in door een e-mail te
sturen naar visit@livingwatersvillage.com Laat ons ongeveer weten wanneer
je van plan bent te komen, hoe lang en hoeveel mensen zullen komen. Ook al
Onze Anggun.
weet je op dit moment nog niet alle details, registreer je toch. We moeten
beginnen met het plannen van accommodatie, transport en andere logistiek. Tijdens deze feestweek zullen we
ook onze Dayak-dag vieren, waar veel van onze stammen die hier in ons dorp vertegenwoordigd zijn zullen
optreden in traditionele kleding en uitrusting, met dansen en liederen in hun eigen stamtaal voor de Heer om
Hem te danken voor weer een gezalfd jaar in Zijn tegenwoordigheid, en voor alle zegeningen die we hebben
ontvangen. Alles bij elkaar wordt het een geweldig evenement dat je niet mag missen. We kijken ernaar uit je
hier te zien. Registreer NU! Je kunt je inschrijving natuurlijk op elk moment annuleren, laat het ons weten.

Onze Bijbel College studenten die klaar staan om praktijk te doen voor een paar weken om God te dienen in
verafgelegen dorpen door mensen te dienen, in plaatsen waar enkele studenten zelf vandaan komen.
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Alle mensen sterven lichamelijk, maar Christus stierf zodat wij niet geestelijk hoeven te sterven. We
kunnen een wonderbaarlijk vertrouwen hebben in Zijn verlossend werk voor ons, het wegdoen van
zonde - verleden, heden en toekomst. Hij heeft onze zonden uit het verleden vergeven – toen Hij
stierf aan het kruis, offerde Hij zichzelf voor eens en altijd; Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven
om ons te helpen omgaan met de huidige zonde; Hij verschijnt nu voor God voor ons in de hemel; en
Hij belooft terug te keren en ons op te wekken tot het eeuwige leven in een wereld waar zonde is
uitgebannen.

Hulp bieden aan de behoeftigen in onze gemeenschappen.
Het is weer een drukke tijd geweest om de behoeftigen te bereiken. Er lijken zoveel
mensen in nood te zijn, dat het moeilijk is om te weten waar te beginnen, wie als
eerste te helpen en waar heen te gaan. We vragen de Heer altijd om ons te laten
zien en ons te laten weten wie we moeten helpen en hoe, aangezien er maar zoveel
is dat je kan doen. Onze middelen bij Living Waters Village zijn altijd tot het uiterste
uitgerekt,
maar
omdat
we
allemaal
elke
vrijdagmiddag een maaltijd vasten, kunnen we het
geld dat we besparen van die 800 maaltijden
gebruiken om zoveel mogelijk behoeftige mensen in
de gemeenschap te helpen. Een van onze
voorgangers, Toher, is degene die deze Bediening
van Diakonia onder zijn hoede heeft genomen. Hij
neemt een aantal van onze mensen, jong en
Simon heeft leverkanker en
had dringend medische
oud, mee door de regio om te kijken wie we
behandeling nodig. We hebben
kunnen helpen, en komt daardoor in zeer
hem kunnen helpen met
verontrustende situaties terecht. Voedsel
financiën en uiteraard gebed.
wordt uitgedeeld aan vele hongerige
mensen die niet in staat zijn om te werken
vanwege hun ziekte of gebrek aan werk, dat
schaars is in dit gebied. Fondsen worden
verdeeld onder personen of gezinnen voor
dringende medicijnen of medische behandelingen.
Ibu Nurlela die dringend haar
voet moest amputeren.

Een moeder, ibu Nurlela, kwam bij ons terecht met een schokkend uitziende
voet die al aan het wegrotten was als gevolg van diabetesverwaarlozing zoals
je op de foto linksboven kunt zien. Om haar leven te sparen moest haar voet
worden geamputeerd, maar daarvoor had ze geen geld. We hebben haar het
Ibu Nurlela nu heel gelukkig en
geniet elke dag van het wonen in
geld voor de operatie kunnen geven en haar insuline kunnen geven zodat ze
ons dorp.
met haar diabetes kan leven. Natuurlijk moesten we haar leren welke voeding
voor haar belangrijk was en dat ze zich daaraan moet houden. Ze logeert nu bij ons en geniet ervan, al heeft ze
heimwee naar haar dorp en tuin.

Een tijdje geleden hebben we een andere man, Pak Eddy,
geholpen die zijn voet moest laten amputeren (foto links),
maar geen geld had om dit te doen. Behandeling in het
plaatselijke ziekenhuis werd hem geweigerd omdat hij geen
geld had, dus stuurden ze hem gewoon naar huis.
Onbegrijpelijk dat dat vandaag de dag nog kan gebeuren. Ook
hij zou zijn gestorven als hij zijn been niet had laten
amputeren. Prijs de Heer dat het nu goed met hem gaat. Hij is
zo blij dat hij nog leeft en kan genieten van het leven.
Alleen zorgen voor je fysieke
behoeften terwijl je je relatie
met God negeert, zal alleen
maar tot ondergang leiden.
.
Als het goed gaat, voelen we ons opgetogen. Wanneer moeilijkheden komen, zinken we in een
depressie. Maar ware vreugde overstijgt de rollende golven van omstandigheden. Vreugde
komt voort uit een consistente relatie met Jezus Christus. Wanneer ons leven verweven is met
het Zijne, zal Hij ons helpen door tegenspoed heen te gaan zonder in slopende dieptepunten te
zinken en voorspoed te beheren zonder in bedrieglijke hoogtepunten te vervallen. De vreugde
van het dagelijks leven met Jezus Christus zal ons evenwichtig houden, ongeacht hoe hoog of
laag onze omstandigheden zijn.
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Hoe gevangen u zich ook voelt in uw zwakheden, God kan in uw
diepste behoeften voorzien. Laat een probleem of ontbering er niet
toe leiden dat u de hoop verliest. God heeft misschien speciaal werk
voor u te doen ondanks uw toestand, of zelfs dankzij uw toestand.
Velen hebben verwonde mensen effectief geholpen omdat ze over
hun eigen pijn hebben gezegevierd.

HERINNER je dat God hen hier aanraakte en genas?

Onze Tomy toen hij arriveerde met kanker.

Tomy nu, genezen en God prijzend, zal nooit
vergeten wat Jezus voor hem heeft gedaan.

Tomy tijdens de dagen van
chemo behandeling.

Laten we manieren bedenken om
elkaar tot daden van liefde en
goede werken te motiveren. En
laten we onze samenkomst niet
verwaarlozen, zoals sommige
mensen doen, maar elkaar
aanmoedigen, vooral nu de dag
van Zijn wederkomst nadert.
Heb.10:24-25

Ezra nu. Hij zal nooit vergeten wat
Jezus voor hem heeft gedaan.

Ezra (links) toen we hem vonden,
ernstig ondervoed, onder de schurft
en met vergevorderde TBC.

Onze Erly toen we haar vonden (links).
Na vele operaties (hierboven) om een
dodelijk groot en snelgroeiend gezwel
inclusief haar bovenkaak te verwijderen.
Zij is mooi en de slimste van haar klas.

Erli nu. Zij ervaart nu een nieuw leven,
lichamelijk en geestelijk. Zij zal nooit
vergeten wat Jezus voor haar heeft
gedaan.

Als we gevoelig zijn voor de leiding van de Heilige Geest, zullen we meer mogelijkheden zien
om ons geloof te delen, zelfs als we worden geconfronteerd met tegenstand. We zijn niet alleen
de volgelingen van Christus, we vertegenwoordiger Hem naar anderen.
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Sommige mensen praten veel over geloof, maar dat is alles:
praten. Ze weten misschien de juiste woorden om te zeggen,
maar hun leven weerspiegelt niet Gods kracht.
Maar het Koninkrijk van God moet worden geleefd, niet alleen
besproken. Er is een groot verschil tussen de juiste woorden
kennen en ze naleven. Wees niet tevreden met de juiste
antwoorden over Christus. Laat met jou leven laten zien dat Gods
kracht echt in je werkt.

HERINNER je dat God hen hier aanraakte en genas?
Pak Selatan toen hij de eerste keer in ons dorp kwam
(uiterst links). Hij had geen geld om zelfs maar naar
de dokter te gaan. We spraken af om hem naar een
specialist te brengen en al snel werd ontdekt dat hij
HIV had. Dientengevolge moesten zijn vrouw en 4
kinderen allemaal worden getest. Zijn vrouw had
helaas ook HIV. Beiden kregen medicijnen. Dit is Pak
Selatan (links) na een behandeling van 6 maanden.
Ze zullen nooit vergeten wat Jezus voor hen heeft
gedaan. Alle lof voor Hem.

Onze Leti (links) toen we haar vonden in
haar dorp in Centraal Borneo. Na een
langdurig proces met veel obstakels
hebben we uiteindelijk een chirurg
gevonden die een prachtige operatie
heeft uitgevoerd. Leti (rechts) is mooi en
ze zal nooit vergeten wat de Heer voor
haar heeft gedaan. Alle lof voor Hem.

Onze Nyunyu (rechts) toen hij bij ons aankwam met
vergevorderde tyfus. Kort daarna waren zijn darmen
geperforeerd en lag hij op sterven. God zorgde voor
een levensreddende operatie met de hulp van een
moedige chirurg en verschillende bloeddonoren plus
stapels trouwe gebedsstrijders die baden voor een
volledig herstel. Door Nyunyu's getuigenis heeft
iedereen in zijn familie en velen in zijn stam Christus
ontvangen als hun persoonlijke Heer en Redder.
Nyunyu nu (uiterst rechts) zal nooit vergeten wat Jezus
voor hem en zijn volk heeft gedaan.

Mijn Jezus Mijn Redder
Ware vergeving betekent dat we degene die we vergeven hebben behandelen zoals we
zelf ook behandeld zouden willen worden. Is er iemand die je zegt te hebben vergeven,
maar die nog steeds je vriendelijkheid nodig heeft?
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Oordeel is tegenwoordig geen populair thema, maar de Bijbel leert dat het
oordeel eraan komt. Kijk je uit naar de wederkomst van Christus, of zie je
het als een bedreiging? Zo zeker als de dood zelf, wacht het oordeel. Bij
Gods oordeel zal er geen hoger hof van beroep zijn als de uitspraak niet
naar je zin is. Als je hoopt op een gunstig oordeel in deze rechtbank,
vestig je hoop dan volledig op Jezus. Bid vandaag – als je dat nog niet
eerder hebt gedaan – voor de vrijheid en vergeving die Jezus voor jou
heeft gewonnen. Verheug je dan dat Gods oordeel over jou gebaseerd zal
zijn op het volmaakte leven van Zijn Zoon, Jezus. Vertel het daarna aan
anderen, want velen zullen zonder Jezus een ongunstig oordeel tegemoet
zien.

Voortgang bouwprojecten:
Momenteel hebben we zoveel projecten tegelijkertijd lopen dat het
op zijn zachtst gezegd een beetje ontmoedigend is geworden.
Soms vraag ik me af of we niet te veel in één keer zijn begonnen,
maar alle lopende projecten zijn dan ook echt urgent om de
continue toestroom van nieuwe kinderen te helpen. Maar prijs de
Heer, er wordt vooruitgang geboekt en projecten worden wel
afgerond, maar alleen zodat we aan de volgende kunnen
beginnen. Het lijkt erop dat hoe groter ons dorp wordt, hoe groter
de projecten worden. Maar het is allemaal erg opwindend om te
zien dat meer gebouwen en infrastructuur klaar zijn en
onmiddellijk worden gebruikt, waardoor Zijn Koninkrijk groter
wordt. Wat een geweldige God dienen wij.

Het Ezra huis en het Nehemia huis zijn nu voltooid en zijn een thuis
geworden voor huisouders en hun gezinnen, evenals een hele stapel
kinderen. En jongens, wat vinden ze het geweldig. Het is zo goed om
te zien hoe goed ze met elkaar kunnen opschieten en hoe een huis
gebouwd op de vaste rots (Jezus) zal gedijen, ondergedompeld in Het
Woord van God, Bijbelse waarden en principes leren, samen met liefde
die de bouwstenen worden voor het vormgeven en vormen van hun
karakter en persoonlijkheid. Het is echt een wonder om veel van deze
kinderen, die uit liefdeloze en gebroken gezinnen zijn gekomen, nu
bloeiend en gelukkig te zien en zo'n zegen zijn voor iedereen om hen
heen. Alleen de Heilige Geest kan dat. Natuurlijk gebruikt Hij vaak
mensen om Zijn doel te bereiken, maar Hij is degene die aan de
touwtjes trekt als we Hem toestaan door ons geloof en
gehoorzaamheid.
David huis links en Jonathan huis rechts.

Het David huis en het Jonathan huis zijn bijna
klaar. Hoogstwaarschijnlijk zullen beide huizen al
bewoond zijn als u deze nieuwsbrief ontvangt, wat
een zegen is. Deze huizen zijn kleiner maar
kunnen nog steeds 8-12 kinderen en jongeren
huisvesten, elk met huisouders. Dat zal zeker een
deel van de druk verlichten van het gebouw van
het Training Center, dat een beetje overvol is
geworden.
Het middelbare schoolgebouw met 12 klaslokalen
schiet goed op. De eerste verdieping is bijna klaar en nu wordt binnenkort begonnen met de steigers voor de volgende
verdieping. Natuurlijk hebben we nog een lange
weg te gaan, maar het is prachtig om te zien dat
er vooruitgang wordt geboekt.
De plafonds van het basisschoolgebouw zijn
klaar, maar er moet nog veel gebeuren aan dit
enorme project. Tussen verschillende gebouwen
zijn extra klaslokalen gecreëerd om de capaciteit
van onze klaslokalen te vergroten. Ook op het
hele schoolterrein moet er veel gebeuren. De hele basisschool is gebouwd, zoals de meeste van onze gebouwen, op een
afgeschoren heuvel. Het schoolterrein helt alle kanten op. Daarom willen we
het hele gebied egaliseren om het meer bruikbaar te maken voor
schoolactiviteiten. Het is al omheind, wat een enorme zegen is, maar er is veel
meer nodig om het geschikt te maken. We hebben ook speeltoestellen voor de
kleuterschool nodig die overdekt geplaatst zullen worden om het te
beschermen tegen de harde brandende tropische zon, en omheind voor de
bescherming van de kleintjes. Er is dus nog een lange weg te gaan, maar we
komen er langzaamaan, prijs de Heer.
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Heb je een verfrissende invloed op anderen, of dragen je houding en temperament bij aan de last die ze met
zich meedragen? In plaats van andermans energie en motivatie leeg te zuigen met jou klachten en
problemen, verfris hun geest door bemoediging, liefde en een behulpzame houding.

Kerstviering:
Onze laatste nieuwsbrief was begin december voor Kerst. Sindsdien hebben we
natuurlijk onze kerstvieringen gehad, wat fantastisch was. Iedereen genoot met
volle teugen van alle festiviteiten. Kerst draait hier helemaal om Jezus. Wie Hij
is, waarom Hij kwam en hoe we elke dag met
Hem kunnen wandelen. Veel van de kinderen en
jongeren waren betrokken bij het decoreren, het
doen van sketches en drama's, dansen enz.
Maaltijden met speciale versnaperingen werden
door iedereen bereid en iedereen genoot ervan.
En ook werden er cadeautjes aan iedereen
overhandigd. Voor sommigen was dit het
allereerste kerstcadeau dat ze ooit hadden
gekregen. Hun gezichts- en lichaamsuitdrukkingen

Onze Miracle zo enthousiast.

zeiden alles. Ze waren zo opgewonden en blij om zo'n
geschenk te ontvangen. Bedankt aan iedereen die het

Onze Leandra zo happy.

mogelijk heeft gemaakt dat al onze kinderen, jongeren en
medewerkers een heerlijk kerstdiner en -lunch hebben
ontvangen, evenals een geweldig cadeau dat het tot een
onvergetelijk kerstfeest heeft gemaakt.
Onze Kris, Mia en Julia samen genieten.

Het gezicht van onze
Kelly zegt het helemaal.

Klaar om te helpen wat frisdrank uit te delen aan
iedereen. Dit gebeurt slechts een paar keer per jaar.

Onze Kris & Meisya genieten
van de Kerstviering.

Onze Eldo ook overdonderd
met zijn kado

Zout kan zijn smaak verliezen. Als het nat wordt en vervolgens droogt, blijft er niets
anders over dan een smakeloos residu. Veel christenen gaan op in de wereld en
vermijden de prijs voor Christus op te staan. Maar Jezus zegt dat als christenen hun
kenmerkende zoutheid verliezen, ze waardeloos worden. Net zoals zout voedsel
aromatiseert en conserveert, moeten we het goede in de wereld behouden en nieuw
smaak aan het leven geven. Dit vereist zorgvuldige planning, bereidwillige opoffering en
onwankelbare toewijding aan Christus’ Koninkrijk. Maar als een christen er niet in
slaagt om “zout” te zijn, faalt hij of zij om Christus in de wereld te vertegenwoordigen.
Hoe zout ben jij?
Ik bid dat God, de bron van hoop, je volledig zal vullen met vreugde en vrede omdat je
op Hem vertrouwt. Dan zul je overlopen van zelfverzekerde hoop door de kracht van de
Heilige Geest. Rom. 15:13

Onze Azel.
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Niemand is zonder zonde. Zodra we onze zonde belijden en ons
bekeren, beginnen zondige gedachten en daden terug te sluipen in
onze gedachten en ons hart. We hebben allemaal voortdurende
reiniging nodig, van moment tot moment. Godzijdank geeft Hij door
Zijn barmhartigheid vergeving als we erom vragen. Maak belijdenis en
berouw een vast onderdeel van uw gesprekken met God. Vertrouw
van moment tot moment op Hem voor de reiniging die je nodig hebt.

Meer Afstudeerders:
Onze Ansel is eindelijk afgestudeerd aan de universiteit en is nu leraar wiskunde. Ook Herpanus is afgestudeerd en heeft
zijn diploma in counseling behaald. Zowel onze Darius, Heti als Mita zijn afgestudeerd in theologie en inmiddels dienen ze
de Heer in een afgelegen gebied. We zijn supertrots op al hun prestaties en danken God voor Zijn voorziening om hen de
kans te geven om van zo'n opleiding te genieten. Ze zijn altijd zo dankbaar. Dank aan al diegenen die hen hebben gesteund
om dit mogelijk te maken. U bent een zegen.

Onze Ansel

Onze Heti

Onze Herpanus

Onze Darius

Onze Mita

We hebben nog 58 studenten op verschillende universiteiten (24) en Bijbel colleges (34) door het hele land en we zullen er nog
eens 12 sturen om hun eerste jaar te beginnen. Al onze universiteit & Bijbel College-studenten worden volledig door ons
ondersteund. Wij zorgen dat ze ergens een goede plek hebben, veilige en gezonde accommodatie en een geweldige kerk
waarmee ze zich kunnen verbinden en dienen. Elke student wordt het hele jaar door aangesproken door onze bestuursleden. Op
die manier zorgen we ervoor dat uw sponsoring verstandig en verantwoord wordt gebruikt.

Bent u onlangs verhuisd en heeft u
ons uw nieuwe adres en/of
emailadres nog niet laten weten?
Stuur dan alstublieft een e-mail
naar ronnyheyboer@gmail.com om
ons uw nieuwe adres bekend te
maken. Alvast vele dank.

Onze Mondi & Rivila zichtbaar
genietend van school.

Gemeentestichters Fellowship.
Op 3 maart hadden we een eendaagse LWV Gemeentestichters Fellowship,
waar al onze gemeentestichters en voorgangers samenkwamen om Glorie
aan God te brengen door middel van aanbiddingen onderwijs uit Zijn Woord,
en om met elkaar hun successen, moeilijkheden en uitdagingen uit te
wisselen. Ze kwamen uit verschillende regio's heinde en verre waar ze de
Heer hebben gediend in moeilijke en barre omstandigheden, maar toch
genoten van hun roeping om het evangelie van liefde en redding te brengen
aan degenen die nog steeds geen kennis van Zijn bestaan hebben. We zijn
zo trots op elk van hen en zien dat Gods hand krachtig op hen rust. Bid
alstublieft met ons mee voor deze helden van het geloof, voor hun bediening
in deze verre geestelijke donkere plaatsen, voor hun gezondheid en
bescherming en voor vele zielen om in Zijn Koninkrijk te komen als resultaat
van hun gehoorzaamheid. Hartelijk dank aan de mensen die hebben gebeden
en financiën hebben bijgedragen om deze fellowship te laten plaatsvinden.
We plannen een 3-daagse fellowship van 1-3 november dit jaar voor de vele
gemeentestichters en voorgangers uit verschillende denominaties in
afgelegen regio's. Dit is om hen de kans te geven andere dienstknechten van
de Heer te ontmoeten, elkaar te bemoedigen en hun ups en downs met
elkaar te delen. Er komt veel organisatie bij kijken. Iedereen moet van ver
reizen om aanwezig te kunnen zijn. Alleen al de transportkosten bedragen
voor hen allemaal meer dan € 10.000.-. Onze bediening betaalt daarvoor,
anders kunnen ze het zich niet veroorloven om te komen. Bid alstublieft voor
een prachtige vruchtbare tijd van gemeenschap.

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
Voor online giften ga naar onze website onder “donaties” en kies uw
land: www.livingwatersvillage.com
Stortingen op deze rekening zijn ook belasting aftrekbaar.

Elk schooldag beginnen met God aanbidden
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Om te voorkomen dat we ons door de wereld laten verderven, moeten
we ons inzetten voor het ethische en morele systeem van Christus, niet
dat van de wereld. We moeten ons niet aanpassen aan het
waardesysteem van de wereld, dat gebaseerd is op geld, macht en
plezier. Echt geloof betekent niets als we besmet zijn met zulke
waarden.

Een aantal van onze 800 kinderen & jongeren, die een paar nieuwe schoolschoenen hebben gekregen. Hartelijk dank aan
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Jullie hebben veel kinderen en jongeren heel blij gemaakt.

Gewoon een herinnering:
We zijn zo dankbaar voor al die mensen die ons financiële giften sturen voor het werk van de Heer hier. Deze
giften/sponsorbetalingen worden geïnd door onze nationale trustfondsen/kantoren in verschillende landen, wat
voornamelijk vrijwilligers zijn en ze doen geweldig werk door deze fondsen elke maand bij ons te krijgen.
Maandelijks ontvangen wij van de meeste landen de lijsten van de verschillende donateurs met de bedragen die
zij hebben gegeven. Hoewel we elke keer dat we een gift ontvangen een persoonlijke bevestiging willen e-mailen,
is het voor ons bijna onmogelijk om dit te doen. We zouden een fulltime administrateur nodig hebben om dat te
doen, wat we niet hebben. We proberen elke maand een paar bevestigingen te sturen, maar alleen als we tijd
hebben. Sommige banken geven ons echter niet de volledige informatie vanwege ‘de privacywet’. Daarom
kunnen we een achternaam en bedrag ontvangen, maar geen adresgegevens, daardoor weten we niet altijd wie
het is die de gift heeft verzonden. In het VK ontvangen we alleen een brief van onze stichting met het totale
bedrag dat we voor die maand hebben ontvangen. De privacywet daar staat onze stichting in het VK niet toe
om details van onze sponsors of bedragen die ze hebben gegeven door te geven, daarom is het voor ons
onmogelijk om een bevestiging aan onze sponsors te schrijven dat we hun gift hebben ontvangen. Alleen het
trustfonds kan dat bevestigen. Wij vinden dit nogal vreemd en nogal teleurstellend. Zelfs van giften voor ons
persoonlijk mogen we niet weten wie de sponsor is. Alleen als u ons rechtstreeks een e-mail stuurt om ons te
laten weten dat u een gift naar ons trustfonds heeft gestuurd, weten we wie het is. Onze excuses als u van ons
als bediening of persoonlijk geen bedankje hebt ontvangen. U kunt er echter zeker van zijn dat uw giften allemaal
verstandig, op de juiste manier en in overeenstemming met de aanduiding worden gebruikt. Namens iedereen
hier in ons dorp heel erg bedankt voor jullie begrip en geweldige inbreng in het werk van de Heer hier.

Onze Lala die meehelpt met het oogsten in de
rijstvelden terwijl ze God dient in de dorpen.
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Degenen die zeggen in God te leven, moeten hun leven leiden zoals
Jezus deed. Om vandaag de dag te wandelen zoals Christus deed,
moeten we Zijn onderwijs gehoorzamen en Zijn voorbeeld volgen van
volledige gehoorzaamheid aan God en liefdevolle dienstbaarheid aan
mensen.

We wensen jullie allemaal een gezegend Pasen.
Laten we altijd het enorme offer herinneren dat
Jezus voor ons heeft gebracht vanwege zijn
ongelooflijke liefde voor ons. Mogen we zijn
aanwezigheid en invloed in deze wereld blijven
vieren en zijn mandaat helpen verspreiden om
deze generatie zielen te bereiken met de
evangelieboodschap van liefde en redding.

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)

Dank de Here Jezus met ons mee.
•
•
•
•
•
•
•

De geboorten van Kezia en Shine. Baby's en mama's maken het goed.
De aankoop van nog eens 1,6 hectare grond.
Alle nieuw kinderen die de afgelopen maanden zijn gearriveerd, die zich hebben gesetteld en
zich goed aanpassen.
De prachtige bruiloft van onze Mandis en Eta.
Voor een gezegende en veilige recente bedieningsreis naar België, Singapore en Californië.
Voor de geweldige gezondheid van de meeste van onze mensen hier in ons dorp. We blijven
echter bidden voor degenen die nog steeds ziek zijn met Hepatitis B, Tuberculose en HIV,
evenals andere chronische ziekten.
Voor de komst van een nieuw zendelingenechtpaar uit Kuala Lumpur, Maleisië, Vince & Jean.
Dit is een antwoord op gebed, want we hebben nog veel meer helpende handen nodig in deze
snelgroeiende bediening.

Bid met ons mee:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Hij is opgestaan. Jezus leeft.
Alive.

Voor Vivi en Jason die naar Nederland
terugkeerden omdat Jason daar naar de
middelbare school moest. Vivi gaf Jason
thuisonderwijs voor de lagere schooljaren, maar de middelbare school zou steeds moeilijker worden en daarom besloten Lodi
en Vivi dat Vivi en Jason het beste terug konden terugkeren naar Nederland. Lodi zal de Heer hier in Borneo blijven dienen en
een paar keer per jaar naar Nederland gaan. Een beetje zoals wat Kay en ik doen. Natuurlijk zijn dit nooit ideale oplossingen,
maar voor nu lijkt het de enige verstandige. Vivi zal Living Waters Village nog steeds helpen met problemen en taken die
gedaan moeten worden in Nederland. Bid alstublieft voor hen terwijl ze deze
Ons boek “Wondergebied in de Jungles van
offers brengen.
Borneo” is nu in vele landen beschikbaar. Kijkt
Voor een gezalfde reis naar het Verenigd Koninkrijk van 22 april - 16 mei, naar
u alstublieft op onze website
Australië van 2 juni - 18 juli, naar Singapore 16 aug – 30 aug en naar
www.livingwatersvillage.com om te zien hoe u
Nederland van 3 Sep – 10 okt.
deze kunt bestellen en aanschaffen via internet.
Het is een mooi cadeau voor eenieder.
Bid alstublieft voor al onze zwangere moeders, Celina, Rina & Lydia, dat ze een
plezierige zwangerschap en een ongecompliceerde bevalling zullen hebben.
Voor de trouwplannen van onze Busno & Mona die in juni hier in ons dorp gaan trouwen.
Voor de veiligheid van al onze kinderen, jongeren, medewerkers, zendelingen en gemeentestichters en
onze families. We leven en dienen in het grootste moslimland ter wereld.
Voor de resterende stukken land waarvan we geloven dat de Heer wil dat we die hebben. Er zijn nog
aardig wat percelen die moeten worden aangekocht.
Voor fondsen voor de fundering van de aula van de middelbare school. Geschat: € 18.675,Voor fondsen voor de oprichting van 13 nieuwe kindertehuizen. Geschat: € 9.750,- per stuk. Er zijn al wat
fondsen hiervoor binnengekomen, prijs de Heer.
Voor fondsen om de volgende twee km van onze wegen af te dichten. Geschatte € 20.750,Voor fondsen voor nog een nieuwe 100 KVA-generator uit het VK. Geschat: € 30.950,Fondsen voor een andere pick-up truck om goederen te vervoeren. € 29.275,Ieder van ons hier in
Voor blijvende gunst bij de vele overheidsdiensten waar we regelmatig mee te maken
ons dorpje danken u
hebben.
voor uw geweldige inzet
Voor een continue stroom van bouwmaterialen die blijft binnenkomen, zodat we genoeg
in de levens van al onze
accommodaties klaarkrijgen voor de vele nieuwe kinderen die arriveren.

Moge de Heer zowel u als uw kinderen
rijkelijk zegenen. Moge u gezegend
worden door de Heer, die hemel en aarde
gemaakt heeft. Ps.115:14-15

Ik wil dat je liefde toont, geen
offers brengt. Ik wil dat je Mij
beter kent dan dat ik
brandoffers wil. Hosea 6:6

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
allemaal hier.
Ronny (in Borneo), Kay
(in Australië) en al onze
kinderen, jeugd en LWV
team.
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