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Vreugdekreten voor jullie allemaal over de hele wereld van iedereen hier in Rivers of Life Ministries / Living Waters 
Village in het hart van Borneo. We vertrouwen erop dat het goed met je gaat en elke nieuwe dag nog steeds van de 
zegeningen van de Heer geniet. Terwijl ik dit schrijf, ben ik me er zo van bewust dat er grote uitdagingen en 

veranderingen worden ervaren in verschillende delen van de wereld, inclusief Borneo, 
welke momenteel elke natie op deze planeet treft, sommige 
duidelijk meer dan anderen. Uitdagingen en veranderingen 
in onze manier van leven, veranderingen in onze 
grondwetten die schadelijk zijn voor onze vrijheden en 
rechten, veranderingen hoe we het leven waarderen door 
steeds veranderende abortus- en euthanasiewetten, 
vreselijke oorlogen die dorpen, steden en hele regio's 
decimeren zonder rekening te houden met menselijke leven, 
terwijl de rest van de wereld op een afstand toekijkt en er 
niet bij betrokken wil raken, de ineenstorting van 
verschillende economieën die onnoemelijke verschrikkingen 

veroorzaakt voor massa's gezinnen, en kerken die de Schriften verwateren om tegemoet te 
komen aan liberale moraal die schaamteloos Gods waarden en principes voor de mensheid aantasten. En dit zijn nog 

maar een paar uitdagingen en veranderingen die de wereld doormaakt. Er zijn talloze andere 
bedreigingen, gevaren en grote problemen waarmee de wereld en de kerk elke dag wordt 
geconfronteerd. Je zou de mensheid bijna willen opgeven als je ziet hoe we er zo'n zooitje 
van maken. Natuurlijk is veel de eigen schuld van de mensheid. Wanneer mensen God de rug 
toekeren en geloven dat ze Hem niet meer nodig hebben, omdat ze denken dat ze het alleen 
kunnen, dan zal Hij vaak hun leven aan henzelf overgeven als Hij een stap terug doet 
(Romeinen 1:18-32). Maar er is natuurlijk altijd nog hoop. God belooft ons in 2 Kronieken 7:14 
dat als we onszelf vernederen, bidden en Hem zoeken en ons afkeren van onze slechte 
wegen, Hij ons vanuit de hemel zal horen, onze zonden zal vergeven en ons land zal 
herstellen. Natuurlijk weten veel mensen en stammen dit niet, omdat ze nog nooit hebben 
gehoord van een God die van hen houdt en hen komt redden. Vandaar dat we hier in Borneo 
zijn, om deze boodschap van Gods onvoorwaardelijke liefde en redding naar de onbereikte 
stammen van Borneo te brengen. Dus terwijl de wereld met de dag gekker wordt, moeten we 

nog steeds "gaan", nu meer dan ooit tevoren, zelfs tegen alle verwachtingen in en tegen alle logica in, zodat mensen 
over de hele wereld de kans krijgen om het Woord van God te horen, geloof in Christus Jezus ontvangen en in staat zijn 
het Koninkrijk van God binnen te gaan.   

Dank aan iedereen die deel uitmaakt van dit proces waardoor het voor 
de stammen hier, jong en oud, mogelijk wordt gemaakt om die kans te 
krijgen. Je maakt zo'n verschil door een Oogst van zielen binnen te 
halen. Je bent een zegen. 

 
Onze Gita. 

 Onze Kezia. 

 

 

Ons enorme witte kruis is, zover het oog reikt, voor iedereen te zien. 's-Nachts is het verlicht en schijnt het 
als een baken van licht naar een aantal dorpen en stammen in de regio. Het is echt een geweldig gezicht. 

 

Waar we ook zijn op onze spirituele reis, hoe volwassen we ook zijn in ons 
geloof, de zondige wereld zal ons geloof altijd uitdagen. We hebben nog veel 
ruimte voor groei. Elke dag moeten we dichter tot Christus komen, zodat we 
voorbereid zijn om onder alle omstandigheden voor de waarheid te staan. 
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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 grenzen en daarom 

begrijpt Hij ons volledig. Als je je zorgen maakt en je jezelf niet begrijpt, onthoud dat God je perfect 
begrijpt. Richt je gedachten niet op jezelf, maar concentreer je op God. Streef ernaar om steeds meer 

op Hem te gaan lijken. Hoe meer je leert over God en Zijn wegen, hoe beter je jezelf zult begrijpen. 
 

 

 

 

Onze wereld, met zijn oppervlakkige egoïstische kijk op liefde, 
heeft de woorden "God is liefde" omgedraaid en ons begrip van 

liefde besmet. De wereld denkt dat liefde iemand een goed 
gevoel geeft en dat het in orde is om morele principes en de 

rechten van anderen op te offeren om zo'n "liefde" te verkrijgen. 
Maar dat is geen echte liefde; het is precies het 

tegenovergestelde, egoïsme. En God is niet dat soort 'liefde'. 
Echte liefde is als God, die heilig, rechtvaardig en volmaakt is. 

Als we God echt kennen, zullen we liefhebben zoals Hij. 
  

 

 

Living Waters Village familie nieuws: 
 
Er is de afgelopen maanden veel gebeurd in onze steeds groter wordende 
enorme familie hier. Onze Busno en Mona zijn in het huwelijksbootje 
gestapt op 20 juni. Ze hadden een prachtige bruiloft en feest in ons dorp 
waar iedereen enorm van heeft genoten. Wederom is het geweldig om te 
zien hoe onze jonge mensen die zo toegewijd zijn aan de Heer, verliefd op 
elkaar worden en een levenslange verbintenis aangaan met elkaar, met de 
Heer en al hun vrienden en familieleden als getuigen. We zijn erg trots op 
hen en weten dat de Heer grote plannen voor hen heeft als ze Hem blijven 
gehoorzamen.  

Onze Wiwit en Otorio zijn op 14 juni 

verloofd en hebben een prachtig 
verlovingsfeest gehad. 
 
Onze Tuin & Sejiman zijn op 23 juli 
verloofd en ook zij hebben dit 
gevierd met een bijeenkomst van 
familie en vrienden in ons dorp. 
 
Onze Cerina is bevallen van een 
prachtige gezonde dochter. Cerina 
en Samsudin hebben haar Carla 
Adriella Faith genoemd. Ze is 

geboren op 6 mei. Haar bevalling verliep zonder enige complicaties 
waarvoor we onze Heer loven. 

Onze Rina is bevallen van een knappe 
gezonde jongen die Rina & Doglas de 
naam Karsten Abshalom Asriel hebben 
gegeven. Hij is geboren op 31 juli en zowel 
moeder als baby maken het goed. Wat een 
zegen weer. 
 
Onze Lydia, Adelin, Uci, Belin en Meri zijn 
allemaal zwanger en doen het goed en het 
heeft niks met ons water te maken ☺. Het 
hebben van kinderen in deze cultuur hier is 
uiterst belangrijk voor een stel. Met elk kind 
wordt hun status een tandje hoger, hoewel 
deze belangrijkheid voor de huidige 
generatie de neiging heeft te stoppen na 
het hebben van twee kinderen en 

waarschijnlijk ook omdat de 
meeste paren zich niet meer dan 
twee kinderen kunnen 
veroorloven. 
 

Onze Tuin & Sejiman. 

Onze prachtige Carla 

Onze knappe Karsten. 

Onze Otorio & Wiwit. 

Onze Busno & Mona. 

2



 

 
 

We kunnen veel moeite doen om onze vaardigheden aan te 
scherpen of fysiek fit te worden. Daar is niets mis mee. In feite 

onze gaven kunnen gebruikt worden om God te verheerlijken. Maar 
als we onze gaven gebruiken zonder rekening te houden met God, 
zijn ze inderdaad weinig waard. Het is onze eer en ons vertrouwen 

dat God verlangt. Als Hij die heeft, zal Hij onze gaven en sterke 
punten gebruiken op manieren die veel groter zijn dan we ons 

kunnen voorstellen. 
 

 

 

 

 

Als je je eenzaam en van 
God gescheiden voelt, 

onthoud dan dat God je niet 
in de steek laat. Onze 

zonden hebben ons van Hem 
afgesneden. De enige zekere 

remedie voor dit soort 
eenzaamheid is het 
herstellen van een 

betekenisvolle relatie met 
God door onze zonden te 

belijden, Zijn instructies te 
gehoorzamen en regelmatig 
met Hem te communiceren. 

 

 

 

Eindelijk aangekomen in Australië: 
 
Eindelijk kon ik na drie jaar terugvliegen naar Australië 
en mijn Kay, kinderen en kleinkinderen weer knuffelen. 
Het was geweldig om te zien hoeveel onze kleinkinderen 
waren gegroeid. Er was veel in te halen, wat we deden 
tijdens maaltijden en uitstapjes. Kay en ik hebben ergens 
een geweldige 5-daagse vakantie gehad die fantastisch 
was. In de weekenden reisde ik naar verschillende delen 
van Australië om te prediken en te delen in verschillende 
kerken, wat ook een grote zegen was om bij te praten. 
Zes weken gingen heel snel voorbij en voor we het 
wisten was het alweer tijd om afscheid te nemen. 

Hopelijk, nu de Covid-regels zijn versoepeld of bijna zijn 
afgeschaft, hoef ik niet te lang te wachten om terug te gaan naar 
Australië. Ik ben van plan om er in juni 2023 weer te zijn, als God 
het wil. Hartelijk dank aan iedereen die al die tijd voor ons heeft 
gebeden en voor uw geweldige inbreng in ons leven als gezin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze prachtige kleinkinderen Rachel, Hayley en Cooper. 

Kay en ik genieten met volle teugen van 
een paar dagen weg met ons tweeën. Wat 
een zegen. 
 

Onze prachtige kleinkinderen Dylan & Jade. Onze Cooper. Een echtte 
pro. Super trots op hem  

Kay en ik hebben veel bijgepraat tijdens veel etentjes. 
 

Onze Eldo Onze Dimas & Julian in de rij voor school. 
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Het uiteindelijke resultaat van zonde is een eeuwige scheiding van God. Omdat mensen naar Gods 
beeld zijn geschapen met een aangeboren dorst naar gemeenschap met Hem, zal scheiding van God de 
ultieme kwelling en ellende zijn. Zonde brengt altijd ellende, maar in dit leven kunnen we ervoor kiezen 

om ons te bekeren en onze relatie met God te herstellen. In de eeuwigheid zal er geen mogelijkheid 
meer zijn voor bekering. Als we er in dit leven voor kiezen om onafhankelijk van God te zijn, zullen we in 

het volgende leven voor altijd van Hem gescheiden zijn. Niemand wordt gedwongen te kiezen voor 
eeuwige scheiding van God, en niemand ondergaat dit lot per ongeluk. Jezus nodigt ons allemaal uit om 

de deur van ons hart voor hem te openen. Als we dat doen, zullen we eeuwige gemeenschap met hem 
hebben. 

 

 

 

 

 

Het onmogelijke 
doen is voor 

God dagelijkse 
kost. 

 

 
Onze Rino: 
 
Onze Rino is een 
geweldige tiener, 16 
jaar oud en geniet met 
volle teugen van zijn 
leven hier in ons dorp. Hij komt van de Tomun-stam in Centraal-
Kalimantan die overwegend Dayak-hindoes zijn. Een paar maanden 
geleden begon Rino wat bloed in zijn oog te vertonen. We namen 
hem mee naar een oogspecialist hier in Indonesië, waar ons werd 
verteld dat het te maken had met zijn verstandskiezen, dus namen 
we hem mee naar een tandarts, maar na grondig onderzoek bleken 
er helemaal geen problemen te zijn met zijn verstandskiezen. Hij 
begon wat leek op zweren te ontwikkelen in zijn mond, die snel 
groeiden, in feite trof het zijn hele mond en zijn oog werd 
opgezwollen en erg bloeddoorlopen. We brachten hem naar het 
beste ziekenhuis in Pontianak, maar na een groot aantal tests 

gedurende vele dagen werd er nog steeds niets vastgesteld waarom hij deze aandoening had. Omdat de 
grens met Maleisië net weer was opengegaan na een aantal jaren op slot te zijn geweest vanwege het 
Covid-virus, hebben we een paspoort geregeld om hem over te 
brengen naar een ziekenhuis in Kuching, Maleisië. Daar werd binnen 
een uur na het voltooien van verschillende tests bij hem vastgesteld 
dat hij lymfoomkanker had, het agressieve type. Binnen twee weken 
was Rino's gezicht drastisch veranderd. Hij kon niets eten of drinken 
en werd blind aan zijn bloeddoorlopen oog. We begonnen hem met 
een chemokuur die na een paar weken leek te helpen en zijn 
toestand verbeterde met de dag, wat zo'n opluchting en zegen was. 
Toen zijn kanker eenmaal onder controle was, konden we hem een 
week thuisbrengen, tussen de behandelingen door, waar hij van 
genoot en alle anderen hier ook. In die week begon hij echter ook 
het zicht in zijn andere oog te verliezen. De kanker had zijn 
oogzenuwen aangetast waardoor hij volledig blind werd, wat 
verschrikkelijk voor hem was. Eenmaal terug in Kuching ging hij 
verder met chemo en terwijl ik dit schrijf krijgt hij zijn 6e sessie 
chemokuren. Elke sessie bestaat uit 5 chemokuren.  

 
Wij allen in ons dorp bidden 
voor hem en geloven in een 
prachtig wonder van totale 
genezing van kanker en een 
volledig herstel van zijn 
gezichtsvermogen. Onze God 
is hiertoe in staat. Bid 
alstublieft met ons voor zo’n 
groot wonder voor onze Rino 
van wie God veel houdt, net 
als wij allemaal. 

 
 
 
 
 
 
 

Onze Rino een paar maanden 
geleden, gezond, happy en genieten 

van zijn leven. 

Onze Rino kreeg een aantal 
weken later de diagnose 
lymfoomkanker en veranderde 
zijn uiterlijk drastisch. 
 

Rino nu, bidt nog steeds en houdt van 
Jezus en stelt zijn vertrouwen in Hem. 
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Wanneer Jezus terugkeert om Zijn volk 
naar de hemel te brengen, moeten we klaar 
zijn. Geestelijke voorbereiding kan niet op 

het laatste moment worden gekocht of 
geleend. Onze relatie met God moet de 

onze zijn. 
 

De ongecontroleerde tong kan verschrikkelijke schade aanrichten. 
Satan gebruikt de tong om mensen te verdelen en tegen elkaar op te 
zetten. Nutteloze en hatelijke woorden zijn schadelijk omdat ze snel 
vernietiging verspreiden, en niemand kan de resultaten stoppen als 
ze eenmaal zijn uitgesproken. We kunnen niet onzorgvuldig zijn met 
wat we zeggen, denkend dat we ons later kunnen verontschuldigen, 
want zelfs als we dat doen, blijven de littekens. Een paar woorden 
die in woede worden uitgesproken, kunnen een relatie vernietigen 

die jaren heeft geduurd om op te bouwen. Onthoud voordat je 
spreekt dat woorden als vuur zijn - je kunt de schade die ze kunnen 

aanrichten niet beheersen of ongedaan maken. 
 

 

 

 

 

Onze Edi.  Een paar maanden geleden kregen we een 

telefoontje van een van de dorpen van de Mualang-stam. Edi, een 
jonge jongen die hier eerder een aantal jaren bij ons op school heeft 
gezeten, maar na zijn middelbare school weer naar huis ging, was 
nu erg ziek. Verschillende medici (sommige nogal dubieus), 
onderzochten hem en dienden hem allerlei medicijnen toe. Zijn 
toestand verbeterde op een gegeven moment iets, maar ging zeer 
snel achteruit, waardoor hij door het niet meer kon eten of drinken 
en snel veel gewicht verloor. De familie werd wanhopig omdat ze 
konden zien dat hij vrijwel stervende was. Iedereen in ons dorp bad 
al een tijdje voor hem, maar zonder echt te beseffen hoe gevaarlijk 

zijn toestand was, totdat we 
nieuws kregen dat zijn 
toestand hopeloos leek. We 
besloten een paspoort te 
laten maken zodat we hem 
naar Kuching, Maleisië 
konden brengen. Het 
bemachtigen van een paspoort voor hem bleek relatief eenvoudig, 
maar om Edi uit zijn dorp te krijgen was een ander verhaal. Er is 
geen hoofdweg naar het dorp waar hij verbleef, alleen een 
motorpaadje dat glad en gevaarlijk is. Op verschillende punten 
moesten ze hem op een geïmproviseerde brancard door de jungle 
dragen tot aan een punt waar een auto kon komen. Van daaruit 
reden ze hem naar een andere stad, waar hij werd overgebracht 
naar een andere auto naar de volgende stad. En vanuit die stad 
werd hij weer overgebracht naar een andere auto die hem naar 
Kuching bracht, wat nog een rit van 5-6 uur was. Het was een 
enorme beproeving voor hem en het deed hem nogal wat, maar 
toen hij op de eerste hulp van een van de ziekenhuizen aankwam, 
stelden ze al snel vast dat hij een obstructie van de maaguitgang 

had. Het afvoerkanaal was over het blokkeren van de doorgang naar zijn 
darm gegroeid, vandaar dat er geen voedsel doorheen kon. Er werd een 
operatie voorgesteld om een bypass te maken die uiteindelijk werd 
uitgevoerd. Een paar dagen na de operatie begon hij weer te eten en te 
drinken wat voor Edi weer een ongelooflijke ervaring was. Nu is hij terug in 
ons dorp waar hij gelooft dat de Heer hem roept. Hij vertelde ons dat toen 
hij al die jaren geleden ons dorp verliet, hij een relatie met God had, maar 
eenmaal terug in zijn dorp verloor hij uiteindelijk zijn geloof en vergat hij 
God, maar deze ziekte bracht hem terug naar de Heer. Hij beloofde God 
dat als hij herstelde, hij zijn leven aan de Heer zou wijden. Hij is hier nu 
heerlijk aan het herstellen, lichamelijk en geestelijk, wat fantastisch is om te 
zien. Het is verbazingwekkend hoe God soms toestaat dat bepaalde 
situaties in ons leven ons terugleiden naar Hem. Bid alstublieft met ons 
mee voor Edi dat hij volledig zal herstellen en zijn volledige potentieel in 
Christus zal bereiken. 

Edi laat zijn paspoort zien aan 
immigratie aan de grens. 

Onze Edi de dag na zijn 
levensveranderende operatie. 
 

Edi voelt zich zoveel beter 
nu hij weer kan eten. 5



 

 

Jaloezie kan moeilijk te herkennen zijn omdat onze 
redenen ervoor logisch lijken. Maar als er niets aan 

gedaan wordt, groeit jaloezie snel en leidt tot ernstige 
zonden. Hoe langer je jaloerse gevoelens voedt, hoe 
moeilijker het wordt om ze te ontwortelen. De tijd om 
met jaloezie af te rekenen, is wanneer je merkt dat je 
de erkenning, beloningen en prestaties van anderen 

bijhoudt. 
 

 

 

 

We bouwen vaak gebeurtenissen op in onze gedachten en raken dan in 
paniek over wat er mis zou kunnen gaan. God vraagt ons niet om te gaan 
waar Hij niet heeft voorzien in de middelen om te helpen. Ga waar Hij leidt 

en vertrouw erop dat Hij op het juiste moment moed, vertrouwen en 
middelen zal geven. 

 

 

De komst van veel nieuwe kinderen: 
 
In de afgelopen maanden zijn er 112 nieuwe kinderen en jongeren in ons 
dorp aangekomen, waardoor ons dorp opnieuw uit zijn voegen barst. 
Kinderen & jongeren van verschillende stammen, sommigen verbijsterd, 
sommigen niet gewenst door hun familie, sommigen bang, sommigen zo 
wild als wat dan ook en sommigen heel rustig maar allemaal op zoek 
naar een veilige plek. De Heer heeft ze hier gebracht zodat ze kunnen 
worden geliefd, verzorgd, gekoesterd, opgevoed en dat ze leren 
wandelen en praten met Jezus. Een heel voorrecht en een eer voor ons 
allemaal hier om de Heer te dienen. Het is natuurlijk geen kleine taak om 
verantwoordelijk te zijn voor zoveel kinderen met zoveel verschillende 
achtergronden. Sommigen hebben nooit sociale vaardigheden geleerd of 
regels gevolgd en hebben daarom wat tijd nodig om zich aan te passen 
aan hun nieuwe omgeving, maar het is verrassend hoe snel ze zich 
aanpassen aan hun nieuwe huis met regels en voorschriften. Natuurlijk 

gaat er veel gebed naar elk kind, omdat we vaak niet echt weten hoe we moeten omgaan met kinderen die 
zijn misbruikt, of niet gewenst zijn, of wild omdat ze aan hun lot zijn overgelaten. Maar de Heilige Geest 
helpt ons altijd op de meest verbazingwekkende manieren door te onthullen welke knoppen in te drukken 
voor een oplossing voor een moeilijke situatie. We hebben zoveel om de Heer elke dag voor te danken. Bid 
alstublieft met ons mee voor elk van deze kinderen en jongeren, die allemaal zijn geschapen naar het beeld 
van God en Hij heeft een prachtig plan en doel voor elk van hen. Wat een ongelooflijke Vader is onze God. 

 
Op 21 augustus stapten onze Paul & Rosi in het huwelijksbootje. Het was 
een fantastische bruiloft waar iedereen van heeft genoten. Beide zagen 
er geweldig uit. Rosi komt uit het dorp Kojub dat behoort tot de Mate-stam 
en Paul komt uit Epsom, VK en heeft zich hier een tijdje geleden als 
zendeling in ons dorp gevestigd. Rosi en Paul zijn beide docenten op 
onze scholen en doen fantastisch werk. 
  
Onze Joni is net afgestudeerd met het diploma 
Business Management. We zijn zo trots op zijn 
prestaties. Vijftien jaar geleden kwam hij samen 
met zijn broertje Tomi in ons dorp aan. Tomi 
bleek lymfoomkanker te hebben en Joni had 
tuberculose. Joni was na ongeveer 9 maanden 
genezen en Tomi kreeg een tijdje chemo en 
herstelde volledig. Alle eer aan Jezus 

 

    
 
 
 

Onze Paul & Rosi. 

Onze Joni. 

Vele nieuwe kinderen en jeugd die de afgelopen maanden hier in ons dorpje zijn gearriveerd. 
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Want de genade van God is geopenbaard, die redding brengt aan alle mensen. En ons wordt 
opgedragen ons af te keren van een goddeloos leven en zondige genoegens. We zouden in deze 

boze wereld moeten leven met wijsheid, gerechtigheid en toewijding aan God, terwijl we met hoop 
uitkijken naar die prachtige dag waarop de glorie van onze grote God en Heiland, Jezus Christus, 

zal worden geopenbaard. Hij gaf Zijn leven om ons te bevrijden van elke vorm van zonde, om ons te 
reinigen en om ons zijn eigen volk te maken, volledig toegewijd aan het doen van goede daden.  

Titus 2:11-14 
 

 

 

 

 

Je kunt de stopwatch van 
Gods geduld niet zien, en er 

wordt niet onderhandeld over 

extra tijd. 

 

 

 

Gemeentestichten in het hart van Borneo: 
 

Onze Andreas en zijn vrouw Lucia doen geweldig werk in enkele 
afgelegen dorpen genaamd Mungguk Kelapa en Sungai Sebatu, 
die behoren tot de Iban-stam. Ze zijn daar door de Heer en ons 
gestuurd om daar te wonen en de Heer daar te dienen. De dorpen 
en omgeving zijn nog vrij primitief maar God gebruikt ze daar 
wonderbaarlijk, uitreikend naar vele gezinnen die nu Christus 
ontvangen. Ze ervaren veel uitdagingen, maar de Heer is met hen 
en geeft hen alles wat ze nodig hebben om Gods gratis geschenk van redding te blijven brengen aan 
de vele stammen in de regio.  

Onze Yakob leeft en dient de Heer in het dorp Koli dat 
behoort tot de Mate-stam. Hij zoekt ook contact met 
een aantal andere dorpen in de omgeving, wat hem 
erg bezighoudt. Ook helpt hij samen met de 
dorpsbewoners mee aan de bouw van een 
kerkgebouw in Koli. Het is belangrijk dat de mensen 
van Koli dit kerkgebouw grotendeels met eigen 
middelen helpen bouwen, zodat ze een gevoel van 
eigenaarschap ervaren en er daardoor veel beter voor 
gaan zorgen. 

  
Onze Toher blijft door de regio's in West en Centraal Kalimantan 
reizen om onze verschillende voorgangers en kerkstichters te 
bezoeken, stimuleren en begeleiden waar nodig. Toher neemt 
vaak ons medisch team mee zodat veel stammen een goede 
check-up en de juiste medicatie kunnen krijgen. Natuurlijk wordt 

er altijd gebeden met Gods Woord om de 
mensen te helpen hun vertrouwen op de 
Heer te stellen en te geloven dat niets 
voor Hem onmogelijk is. 

Onze Toher & Yakob staan in het kerkgebouw dat in 
wording is in het dorp Koli. 
 

Mensen van de Uud Danum-stam die 
gedoopt willen worden. 
 

Onze Andreas (rechts) met de gemeente in Mungguk Kelapa. 

Dopen stroomopwaarts in 
de Melawi Hulu gebied. 
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Belijden wordt verondersteld ons vrij te zetten om van onze relatie met Christus te genieten. Het 
moet ons geweten sussen en onze zorgen verlichten. Maar sommige christenen begrijpen niet hoe 
het werkt. Ze voelen zich zo schuldig dat ze steeds weer dezelfde zonden belijden; dan vragen ze 
zich af of ze iets vergeten zijn. Andere christenen geloven dat God hen vergeeft wanneer ze 
belijden, maar als ze zouden sterven met niet-beleden zonden, zouden ze voor altijd verloren zijn. 
Deze christenen begrijpen niet dat God ons wil vergeven. Hij liet toe dat zijn geliefde zoon stierf om 
ons totale vergeving te schenken. Als we tot Christus komen, vergeeft Hij alle zonden die we 
hebben begaan of ooit zullen begaan. We hoeven de zonden van het verleden niet telkens opnieuw 
te belijden, en we hoeven niet bang te zijn dat God ons zal afwijzen als we onze lei niet perfect 
schoonhouden. Natuurlijk is het goed om onze zonden te blijven belijden, maar niet omdat als we 
dat niet doen, we onze redding zullen verliezen. Onze relatie met Christus is veilig. In plaats daarvan 
moeten we belijden, zodat we maximale gemeenschap en vreugde met Hem kunnen genieten. 
Ware belijdenis houdt ook een toewijding in om niet door te gaan met zondigen. We zouden onze 
zonden niet oprecht aan God belijden als we van plan waren ze opnieuw te begaan en slechts 
tijdelijke vergeving wilden. We moeten ook bidden om kracht om verleiding te weerstaan de 
volgende keer dat we ermee geconfronteerd worden. 
 

 
 

 

 

God staat mensen toe om met Hem deel te nemen aan het uitvoeren van Zijn wil. Onze taak is niet 
alleen te zitten en te kijken hoe God aan het werk is, maar ons uiterste best te doen als er werk 

gedaan moet worden. 

 

 

Dayak viering 31 juli 2022: 
Dit jaar hebben we besloten om onze traditionele Dayak-
dag te houden, gevolgd door de 19e verjaardag van Living 
Waters Village. Een aantal bezoekers uit het buitenland 
hadden zich bij ons aangesloten sinds de grenzen weer 
open waren gegaan en ook veel lokale bewoners uit de hele regio waren bij onze vieringen. Dayak-dag is 
een dag voor onze kinderen en jongeren om te vieren en trots te zijn op wie ze zijn, de Dayak-stammen van 
Borneo, en om hun goede stamtradities van elke stam te gedenken. Momenteel hebben we kinderen van 74 

verschillende stammen en sub-stammen, elk met hun eigen cultuur, taal, 
dialect enz.  
Op Dayak-dag verkleden ze zich in prachtige traditionele folklore, die ze vaak 
zelf maken, en hebben ze maandenlang geoefend met muziek, liederen in hun 
eigen stamtalen, dansen en historische gebeurtenissen die zich afspeelden in 
drama's. Sommige zijn behoorlijk ontroerend en spectaculair. Sommige drama's 
van dit jaar gingen over het moment waarop het evangelie hun intrede deed in 
hun stam. Sommige zendelingen die in het verleden een aantal van die stammen 
bereikten, betaalden een hoge prijs 
met hun eigen leven, en werden bijna 
zodra ze daar aankwamen afgeslacht. 
Er moest een enorme prijs worden 
betaald, maar het verbazingwekkende 
resultaat was dat veel van die 
stammen uiteindelijk tot de Heer 
kwamen en de weg vrijmaakten voor 
het evangelie om verder te gaan in de 
onbereikte gebieden. Geen enkele 
zendeling stierf tevergeefs. Alle 
brachten veel vrucht voort. 

 

Onze Rosi & Andini. 

Onze Nosi, Glori, Tini & Cika. 

Sommige van onze jongeren poseren in hun traditionele klederdracht op deze speciale dag. 
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Aanbidding is een 
reactie van 

dankbaarheid en 
geen terugbetaling 
voor wat God heeft 

gedaan. 
 

 

Gods koninkrijk is anders georganiseerd dan wereldse 
koninkrijken. In het Koninkrijk der Hemelen zijn rijkdom en 
macht en gezag onbelangrijk. Mensen van het Koninkrijk 
zoeken andere zegeningen en baten, en ze hebben een 
andere houding. Zijn uw houdingen een kopie van het 

egoïsme, trots en machtswellust van de wereld, of 
weerspiegelen ze de nederigheid en zelfopoffering van 

Jezus, uw Koning? 
 

 

Ons boek “Wondergebied in de Jungles van 
Borneo” is nu in vele landen beschikbaar. Kijkt u 
alstublieft op onze website 
www.livingwatersvillage.com om te zien hoe u 
deze kunt bestellen en aanschaffen via internet. 
Het is een mooi cadeau voor eenieder. 

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. 
 

 

 

Identiteit is belangrijk in ieders cultuur, maar we leren onze kinderen en jongeren 
hier dat de lelijke kant van hun cultuur, de demonische tradities die door 
toverdokters in hun culturen zijn geïntroduceerd, moet worden afgeschaft. Nu ze 
Christus in hun leven hebben ontvangen, hoeven ze niet langer bang te zijn voor de bedreigingen en magie 
van de toverdokter, noch hoeven ze hun praktijken te volgen. Ze zijn nu een nieuwe schepping in Christus 
Jezus, bevrijd van alle slavernij van het verleden.   
De vieringen omvatten traditioneel eten dat op traditionele wijze werd bereid. Er zijn veel voorbereidingen 
getroffen om drie keer per dag voor ruim 1300 mensen te koken, maar alles was goed georganiseerd, iets wat 
onze mensen in de loop der jaren hebben geleerd toen onze bevolking elk jaar geleidelijk groeide. Al met al 

was het een fantastische tijd en ook een beetje een test run voor 
de 20e verjaardag van Living Waters Village voor volgend jaar, 
wanneer we meer dan 2000 mensen verwachten die zullen 
komen opdagen voor dat evenement. 

 

Kerk-Planters & 
Kerkleiders Fellowship: 
Van 31 oktober – 3 november 
van dit jaar zullen we weer een 
Fellowship-evenement hebben met veel kerkstichters en 
kerkleiders van verschillende denominaties uit veel 
afgelegen regio's. Deze geweldige mensen leven in 
extreem moeilijke omstandigheden, vaak met weinig of 
geen elektriciteit, telefoonsignaal of medische 
voorzieningen. De mensen die ze dienen zijn nog steeds 
nogal primitief en grotendeels verankerd in het occulte. 
Omdat ze zo afgelegen wonen, kunnen ze zelden 
stroomafwaarts komen, vooral vanwege de enorme kosten 

die het kost om over de rivier te reizen, wat vaak hun enige vervoermiddel 
is. We betalen altijd de transportkosten in beide richtingen voor deze 
'geloofshelden'. Het fellowship-evenement is bedoeld om iedereen, zoals 
het woord zegt, een geweldige tijd van gemeenschap te geven, gezegend 
te worden met tijden van lofprijzing en aanbidding ter ere van onze God, 
getuigenissen van de successen en mislukkingen van verschillende 

mensen, het ontvangen van het 
Woord van God, het gezamenlijk 
drinken van veel koffie en tijd voor voldoende recreatie. Dit jaar verwachten 
we 300-400 mensen die naar dit evenement zullen komen, wat een grote 
bemoediging zal zijn voor iedereen, een geweldige zegen voor het lichaam 
van Christus. Bid alstublieft met ons voor een krachtig, gezalfd 
gemeenschapsevenement dat glorie aan God zal brengen als we elkaar 
liefhebben. 

  

Sommige van onze moeders koken 
varkensvlees op de traditionele manier. 
 

Onze Rosa sorteert groenten 
voor elk huis. 
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Veel mensen geloven dat het christendom een probleemloos 
leven moet bieden. Echter, als het leven moeilijk wordt, trekken 

ze zich teleurgesteld terug. In plaats daarvan moeten ze 
besluiten om met God te zegevieren door de stormen van het 

leven heen. Problemen en moeilijkheden zijn pijnlijk maar 
onvermijdelijk; je kunt ze net zo goed zien als kansen voor 
groei. Je kunt niet zegevieren met God, tenzij je problemen 

hebt om te overwinnen. 
 

 

 

 

 

Bouwvoortgang: 
 
We blijven op volle kracht 
vooruit bouwen, aangezien 
de klaslokalen en accommodatiefaciliteiten voor nieuwe kinderen 
opraken. Bij elk nieuw gebouw is veel extra infrastructuur nodig, 
zoals wegen, elektriciteit, watervoorziening, riolering enz. Ik weet 
soms niet hoe we het doen, maar we doen het en we prijzen God 
er elke dag voor en voor Zijn geweldige voorziening. 
De grootschalige renovatie van onze basisschool is nog in volle 
gang en hoewel de gebouwen zelf bijna klaar zijn, moet er nog veel 

gebeuren aan het schoolterrein op de binnenplaats alsook de buitenspeelplaatsen. Maar gelukkig is er 
vooruitgang. Het zou al lang klaar zijn als we niet zoveel projecten tegelijk hadden lopen. 
Het gebouw van 12 klaslokalen op twee verdiepingen voor de 
middelbare school schiet ook wonderwel op. Bouwers en 
arbeiders werken nu aan het staalwerk voor de tweede 
verdieping, wat ook een flinke klus is. Het zal fantastisch zijn 
als dit gebouw klaar is, zodat het gebruikt kan worden voor 
alle nieuwe kinderen die al zijn aangekomen en anderen die 
nog aankomen. 

 
Het Markus huis is nu helemaal af en is voorzien van een 
paar nieuwe slaapkamers plus een toiletgebouw. Dit huis is 
nu geschikt voor jongens en meisjes met Doglas en Rina als 
huisouders die fantastisch werk leveren. 
 
Het Mikha huis is bijna voltooid met een paar nieuwe 
slaapkamers, waardoor het voor iedereen veel leefbaarder is. 

Dit huis heeft Herkulanus en Mardiati als huisouders en ook zij 
doen geweldig werk met alle kinderen en jongeren. 
 
Het David huis en het Jonathan huis zijn nu voltooid en zien er 
geweldig uit en worden bewoond door stapels kinderen. Het 
David huis heeft Tryana en Evan als huisouders, wat een hele 
nieuwe ervaring voor hen was, maar ze doen geweldig werk. 
We zijn echt trots op ze. Het Jonathan huis heeft Yosep en 
Elizabeth als huisouders en ook zij redden het goed en doen 
het fantastisch. We zijn ook zo trots op hun liefde en zorg voor 
alle kinderen. Het is zo geweldig om te zien hoe deze 
huisouders, die hier jaren geleden als kinderen zelf kwamen en 
nu de Heer dienen als huisouders, dezelfde liefde en zorg 
bieden die ze zelf hebben ontvangen tijdens hun opvoeding 
hier. Hoe geweldig is dat? 

    

Een nieuwe overdekte ruimte in de werkplaats 
is voltooid en bevat de oude generatoren die 
we gebruiken als reserveonderdelen. Aan de 
ene kant van deze faciliteit hebben we een 
opslagruimte gemaakt voor onze benzine, die 
wordt opgeslagen in vaten van 200 liter en aan 
de andere kant van deze faciliteit hebben we 
een opslagruimte gemaakt voor onze 
kookgasflessen. Deze faciliteit maakt het 
praktischer voor opslag en minder gevaarlijk. 
We danken de Heer zo voor zo'n gebouw. 

Ons nieuwe David huis, met onze Even Tri 
als huisouders die geweldig werk leveren. 
 

Ons nieuwe Jonathan huis met onze Yosep & 
Elisabet als huisouders die ook fantastisch werk 
doen. 
 

Een van onze befaamde werkteams heffen een enorm 
bord op bij de ingang van ons trainingscentrum, in 
Borneo-stijl. 
 

Enkele van onze jonge jongens doen geweldig werk met de vloer 
te vegen, zodat deze klaar is voor buitenactiviteiten. 
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Gebed moet een vitale plaats in ons leven hebben, maar 
er is ook een plaats voor actie. Soms weten we wat we 

moeten doen, maar we bidden om meer leiding als 
excuus om het uit te stellen. Als we weten wat we moeten 

doen, dan is het tijd om in beweging te komen. 
 

 

 

Stop en overweeg de wonderbaarlijke wonderen van God.  
Job 37:14b 

 

 
Het Yunus huis (Jona) is ook bijna klaar. Er moet nog wat aan 
aluminium hekwerk en afscherming gebeuren, evenals 
schilderen, toiletten installeren en een watertoren bouwen. Alles moet klaar zijn voor de volgende 
nieuwsbrief in december. 
 
Het Abraham huis in Nanga Pinoh komt er ook aan, maar er moet nog veel gebeuren. De dakspanten gaan 
op dit moment omhoog en als de dakplaten er eenmaal op zitten, wordt de weg vrijgemaakt voor veel 
intern werk. Dit huis wordt een baken van licht midden in een overwegend islamitisch gebied. Bidt u 
alstublieft met ons mee dat we de juiste huisouders zullen hebben voor dit speciale huis die in staat zullen 
zijn om veel gevoelige dagelijkse problemen aan te 
pakken die zich kunnen voordoen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons eigen Bijbelcollege heeft zijn eerste jaar achter de rug en alle leerlingen 
hebben het super goed gedaan en kijken nu al uit naar hun tweede jaar. Het 
was een jaar vol uitdagingen voor zowel de docenten als de studenten, maar 
ook voor de bediening hier die nog bezig is met het inschrijven van het 
Bijbelcollege. Maar wat de uitdaging ook was, het was niets dat de Heer niet 
aankon. Als je alles met gebed doordrenkt, antwoordt de Heer en geeft hij alle 
oplossingen, wat geweldig is. Deze maand, de maand augustus, gaat ons 
Bijbelcollege weer van start met een nieuwe instroom van studenten. Ze 
wonen hier allemaal al, sommigen van onze eigen mensen en anderen van 
buiten ons dorp, en ze zijn allemaal zo enthousiast en kijken er naar uit om aan 
de slag te gaan. Bid alstublieft met ons dat de Heer elke student zo'n passie 
voor Hem en voor de verlorenen zal schenken, en hen voorbereidt op een 
fulltime bediening, waar de Heer hen ook zendt. 

   

Dank de Here Jezus met ons mee. 
• Voor de gezonde bevalling van nog twee kleinkinderen, onze Karsten van 

Doglas & Rina en onze Carla van onze Samsudin & Cerina. 

• Voor de succesvolle operatie van onze Edi. 

• Voor de aankoop van 0,4 hectare grond. 

• Voor de veilige aankomst van nog 3 vrachtwagens geladen met bouw- en 
huishoudmaterialen. 

• Voor lange termijn visa die Lodi en ik (Ronny) onlangs hebben verkregen, 
wat zo'n zegen is. 

• Voor fondsen die binnenkwamen voor twee motoren voor onze 
kerkstichters. Een grote zegen voor hen die hun dorpswerk in verschillende 
regio's zoveel toegankelijker maakt. 

• Voor de prachtige bruiloften van onze Busno en Mona, en onze Paul & 
Rosi. 

• Voor de geweldige tijd in Australië met Kay, kinderen en kleinkinderen en 
een gezegende bedieningstijd in verschillende delen van Australië. 

 

•  

Christelijke dienst kent 
geen werkloosheid. 

 

 
Het hijsen van de vlag op de eerste dag van ons nieuwe 
schooljaar, een zeer belangrijke traditie in de Indonesische 
cultuur.  

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) 
 

Zo enthousiast het nieuw schooljaar 
te beginnen. Deze jongens komen 
allemaal uit het Moses huis. 
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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. 

 

 

 

Moge de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde 
van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u 

allen zijn. 2 Kor 13:14 
 

Gebrek aan vertrouwen in God weerhoudt 
ons er altijd van om het beste van Hem te 

ontvangen. 

 
 

 

• Voor de geweldige vrijwilligers die terug beginnen te komen nu reizen weer mogelijk 
wordt. Er waren al een flink aantal overgekomen uit Nederland en België die 
fantastisch werk hebben geleverd door te helpen met alles wat gedaan moest 
worden. 

• Voor de start van weer een nieuw schooljaar voor onze kleuters, basisschool, 
middelbare school en Bijbelcollege. Wat een voorrecht om naar school te kunnen 
gaan en de mogelijkheid te hebben om je voor te bereiden op de toekomst. Onze 
kinderen en jongeren vinden het niet vanzelfsprekend en weten heel goed dat een 
groot percentage van de kinderen in Kalimantan nog steeds niet naar school kan vanwege een enorm gebrek 
aan scholen en leraren of omdat ze de kosten van het onderwijs niet kunnen betalen.  

 

• Bid met ons mee: 

. Voor het volledige herstel van onze 

Rino en Edi evenals alle andere kinderen 
in ons dorp die tuberculose, hepatitis B, 
HIV en andere ziekten hebben. 

. Voor de resterende grond die we nog 

moeten aankopen. Er moeten nog aardig 
wat stukken grond bijgekocht worden. Bid 
alstublieft met ons mee dat de eigenaren 
hun eigendommen willen verkopen en 
voor de juiste prijs. 

• . Voor alle nieuwe kinderen en jongeren 

die onlangs zijn aangekomen. Dat ze zich 
goed zullen aanpassen aan hun nieuwe omgeving, lichamelijk en geestelijk gezond zullen opgroeien en 
daardoor leren wandelen en praten met hun Schepper. 

• Voor al onze kerkstichters die geweldig werk leveren in afgelegen gebieden. 

• Voor de veiligheid van al onze kinderen van alle leeftijden, onze staf, onze families en hun kinderen en al 
onze zendelingen en hun families. 

• Voor mijn Kay, onze kinderen en hun families. 

• Voor een veilige, gezalfde reis naar Singapore 
van 16-31 augustus en Nederland van 1 sep tot 
11 okt. 

• Voor al onze kerkstichters die de Heer dienen op extreem moeilijke plaatsen in afgelegen gebieden op dit 
wilde eiland. 

• Voor het fellowship-seminar van 31 oktober - 3 november. 

• Voor fondsen voor de fundering van de aula van de middelbare school. Geschat: €20.500.- 

• Voor fondsen voor de oprichting van 13 nieuwe kinderhuizen. Geschat: € 10.500.- per stuk. Er zijn al wat 
fondsen hiervoor binnengekomen, prijs de Heer. 

• Voor fondsen om de volgende twee kilometer van onze wegen te storten. Geschat €22.500.- 

• Voor fondsen voor een andere pick-up truck om goederen te vervoeren. Met spoed nodig. €32.000,- 

• Voor blijvende gunst bij de vele overheidsdiensten waar we regelmatig mee te maken hebben. 

• Voor een continue stroom van bouwgoederen die blijft binnenkomen, zodat we kunnen blijven bouwen aan 
accommodatie voor de vele nieuwe kinderen die arriveren. 

 

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

 

 

 
 

 
 

Onze Rian die een paar 
hechtingen nodig had. Onze Ferdi. 
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