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Onze klas 12 leerlingen tijdens tussentijdse examens.

Vreugdekreten van ons allemaal hier in Living Waters Village in de jungles van Borneo. Er zijn weer drie maanden
voorbijgevlogen en nu gaan we snel richting het einde van 2022. En wat een jaar is het geweest. Normaal gesproken
hebben mensen de neiging om zich te concentreren op de negatieve ontwikkelingen, de extreme moeilijkheden van
het afgelopen jaar, wat het was en nog is voor veel mensen, maar ik zou me juist
meer op het tegenovergestelde willen concentreren.
Ondanks de vele oorlogen en geruchten van oorlogen dit
Gejuich en
jaar; aardbevingen, ernstige droogtes, klimaatomwenteoverwinningslingen, burgerlijke onrust, enorme stijging van de kosten
liederen zijn te
van levensonderhoud enz. (waarvoor we zeker moeten
horen in de
blijven bidden), stort God nog steeds Zijn Heilige Geest uit
huizen
van de
over de mensheid, brengt genezing, hoop en redding voor
mensen die
hen die tot Hem roepen. God wil niet dat er iemand
leven zoals God
verloren gaat, maar wil dat iedereen de kans krijgt om
het wil.
Hem persoonlijk te leren kennen. Daarom hebben en
Psalm 118:15a
ontvangen veel mensen over de hele wereld ook dit jaar
Christus als hun persoonlijke Heer en Verlosser, zelfs in landen waar het christendom
verboden of impopulair is. Geen enkele dictator, organisatie, regeringsbeleid of religie kan de Almachtige God
stoppen om Zijn Heilige Geest over de mensheid uit te storten. Jezus kwam al
die jaren geleden om de mensheid de weg naar de Vader te wijzen door
verlossing, de prijs die Hij aan het kruis betaalde om voor onze zonden en
schuld te betalen. En daarom, wie in Hem gelooft, zal dan niet verloren gaan,
maar eeuwig leven hebben. Deze onvoorwaardelijke liefde voor de mensheid,
verlossing, zal voor iedereen en iedereen beschikbaar blijven totdat Hij
terugkomt. Daarna zal het te laat zijn. Daarom moeten we nu werken zolang
het kan. En daarom heeft God ons hier naar Borneo gebracht om deze
wonderbaarlijke boodschap van redding te brengen aan de vele Dayakstammen op dit eiland. De tijd is rijp voor veel stammen om de boodschap te
horen, vandaar de urgentie om te “gaan” en degenen op te leiden die ook
zullen "gaan" om het evangelie naar de meest afgelegen gebieden in deze
wilde jungles te brengen. Vele dank voor je betrokkenheid.

Onze Welson geniet van
fruit in de pauze.

Met vreugde zul je diep drinken uit de bron van verlossing!
Op die prachtige dag zul je zingen: Dank de Heer! Prijs Zijn
naam! Vertel de volken wat Hij heeft gedaan. Laat hen
weten hoe machtig Hij is! Zing voor de Heer, want Hij heeft
wonderbaarlijke dingen gedaan. Maak Zijn lof over de hele
wereld bekend. Jesaja 12:3-5
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Als we vol zijn van Gods liefde, zal het overstromen naar anderen. Het is niet genoeg om
hoffelijk te zijn tegenover anderen; we moeten actief en volhardend liefde voor hen tonen. Onze
liefde zou voortdurend moeten groeien. Als uw vermogen om lief te hebben enige tijd
onveranderd is gebleven, vraag God dan om u opnieuw te vullen met Zijn nooit eindigende
voorziening. Zoek dan naar gelegenheden om Zijn liefde verkwikkend over te laten vloeien naar
anderen.

Onze Rino:
Met grote droefheid en toch blijdschap melden wij dat onze Rino op 20
oktober door de Heer naar huis is geroepen. De intense chemokuur
werkte uiteindelijk niet meer. De kanker bleef zich agressief verspreiden.
De oncoloog gaf aan dat hij nog wat andere behandelmethoden kon
proberen, maar we besloten dat het tijd was voor Rino om naar ons
dorp te komen waar hij bij familie en vrienden kon zijn. Hij was zo blij om
terug te zijn en genoot samen van gemeenschap, gebed en lofprijzing.
Hij was zo'n geweldige, lieve 17-jarige die zo'n ongelooflijke relatie met
God had.
Hij kwam slechts een paar jaar geleden naar ons dorp uit een occulteopvoeding, gelovend in vele goden en afgoden. Kort nadat hij in ons
dorp was aangekomen, gaf hij zijn leven aan Jezus en sindsdien was hij
niet meer dezelfde. Tijdens al zijn ziekenhuisbehandelingen, blind
geworden, en zelfs in zijn laatste weken, toen de pijn met de dag toenam, klaagde hij nooit. In plaats
daarvan bedankte hij elke ochtend de Heer voor een nieuwe dag en zong hij graag voor de Heer. Zelfs de
artsen en verpleegsters verwonderden zich over zijn geloof en relatie met de Heer. Ik denk niet dat hij het
zelf besefte, maar hij was een echte getuige van Christus voor velen in dat grote ziekenhuis in Kuching.
Hoewel we al maanden trouw baden voor
een volledige genezing, in de overtuiging
dat God een wonderbaarlijk wonder in
Rino's leven zou doen, besloot God hem
mee naar huis te nemen. We zijn de Heer
zo dankbaar dat Rino's lijden niet langer
duurde. Hij is nu bij Jezus, volledig
genezen en op de beste plaats waar hij
kan zijn. Wat een genot om dit te weten.
Dank aan iedereen die voor hem heeft
gebeden. Ook heel erg bedankt aan alle
artsen en verpleegkundigen die fantastisch
werk hebben geleverd door hun best te
doen voor Rino. En tot slot, heel veel dank
Samen nemen we afscheid van onze Rino voordat de kist
aan onze Esther, Harry, Edward, Hero en
wordt gesloten en naar onze begraafplaats wordt gebracht.
Imel die maanden in het ziekenhuis
hebben doorgebracht, in ploegendiensten, de klok rond voor Rino
gezorgd. Hun voorbeeld van liefde en zorg was precies wat Jezus voor
Rino zou hebben gedaan. Ik ben supertrots op ze allemaal.

God kan op wonderbaarlijke wijze en
instantelijk je leven veranderen.
Meestal kiest Hij er echter voor om je
geleidelijk te helpen, door je les voor
les te leren. In plaats van
onmiddellijke spirituele
volwassenheid en oplossingen voor al
je problemen te verwachten, doe het
wat rustiger aan en werk stap voor
stap, vertrouwend op God om het
verschil te maken tussen waar je zou
moeten zijn en waar je nu bent. Je zult
snel terugkijken en zien dat er een
wonderbaarlijke transformatie heeft
plaatsgevonden.

Onze Ujang
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Dit is wat de Heer zegt: “Wees rechtvaardig en
eerlijk tegen iedereen. Doe wat juist en goed is,
want ik kom spoedig om u te redden en mijn
gerechtigheid onder u te tonen.
Jesaja 56:1
Update over onze Edi:
We zijn de Heer zo dankbaar voor de vooruitgang van onze Edi. Hij is
behoorlijk aangekomen, wat geweldig is, hoewel hij nog steeds moet
werken aan zijn spieropbouw, die hij vooral verloor toen hij zo dodelijk
ziek was. Hij voelt zich geweldig en ziet er geweldig uit en is
begonnen elke dag te helpen in ons uitgiftecentrum voor gereedschappen.
Het is geen fysiek veeleisende baan die hij nodig heeft tijdens het
herstellen, maar iets om hem bezig te houden en om interesse in
verschillende dagelijkse activiteiten te stimuleren. Geestelijk groeit hij
ook. Hij is zich terdege bewust van de belofte die hij aan de Heer
deed toen hij stervende was en daarom verlangt hij ernaar de Heer nu
te dienen waar God hem ook leidt. Hartelijk dank aan iedereen die
voor onze Edi heeft gebeden. Blijf dat doen, want Edi heeft nog een
lange weg te gaan.
Onze Edi (rechts) helpt onze
Danang in ons
uitgiftecentrum voor
gereedschap dat dagelijks
wordt in- en uitgecheckt.

HAPPY BIRTHDAY JEZUS
Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij
zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare
Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5

We komen in de problemen als we stilstaan bij
wat God verbiedt in plaats van bij de talloze
zegeningen en beloften die God ons heeft
gegeven. De volgende keer dat je medelijden
hebt met jezelf en wat je niet hebt, overweeg
dan alles wat je wel hebt en dank God. Dan
zullen je twijfels je niet tot zonde leiden.

Onze Genoy & Not, geweldige jonge vrouwen,
beiden op onze Bijbelschool.
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Rechtschapenheid (oprechtheid, eerlijkheid, integriteit) is
tegenwoordig moeilijk te vinden. De samenleving
rationaliseert zonde, en zelfs gelovigen sluiten soms
christelijke principes aan om te doen wat ze willen. Het is
gemakkelijk om onszelf ervan te overtuigen dat we een paar
pauzes verdienen, vooral wanneer "iedereen" het doet. Maar
de normen voor eerlijkheid komen van God, niet de
samenleving. We moeten eerlijk zijn omdat God de waarheid
is, en we moeten zijn zoals Hij.

Onze Tandartsen Kliniek weer in volle
gang:
We zijn zo gezegend met de terugkeer van Dr.
Toni, de geweldige tandarts uit Australië die
weer voor 4 weken kwam om tandheelkundig
werk te doen voor de menigte in ons dorp.
Door Covid lockdowns hier in Indonesië kon ze
helaas een aantal jaren niet komen maar prijs
God dat dat veranderd is. Samen met Sue (een
andere Australiër die 2 weken bleef) en Drs. Dr. Toni, onze Yanti en Sue behandelen onze Dimas.
Paul & Alison (zowel tandartsen als Australiërs
die ook 2 weken bleven), ze werkten elke dag onvermoeibaar van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat. 500 nieuwe kinderen werden gecontroleerd, 353 extracties werden gedaan, 370 vullingen en
meer dan 100 grote reinigingen.
Onze kliniek was weer een drukte van belang met
deze geweldige tandartsen. Een aantal van onze
eigen verpleegsters, dokter en zendelingen hielpen
de hele dag met het steriliseren van alle
apparatuur en het organiseren van alle
administratie die daarbij hoort. De Heer deed een
aantal wonderen om alle medische benodigdheden
bij ons thuis te krijgen, soms met nog maar een
dag over. We kunnen de Heer niet genoeg
bedanken voor het sturen van mensen zoals Toni,
Sue, Paul en Alison om hun diensten te verlenen
Onze Eldo geniet van alle aandacht.
om te helpen met zo'n dringende behoefte.

Rotte tanden kunnen grote problemen
veroorzaken voor organen en de groei
belemmeren in de ontwikkeling van
jonge kinderen.

Onze Mia lekker relaxed in de
tandartsstoel.

Laat mij u vertellen hoe gelukkig God mij heeft gemaakt! Want Hij heeft mij
gekleed in gewaden van heil en een mantel van gerechtigheid over mijn
schouder gelegd. Jesaja 61:10
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Wanneer je Gods leiding volgt, weet je dat je bent
waar God je wil hebben, of je nu verhuist of op één
plek blijft. Je bent nu fysiek ergens. In plaats van te
bidden: "God, wat wilt U dat ik nu doe?" vraag: "God,
wat wilt U dat ik doe terwijl ik hier ben?" Leiding van
God is niet alleen voor je volgende grote stap. Hij
heeft een doel op de plek waar je nu bent.
Begin Gods doel voor je leven te begrijpen door te
ontdekken wat Hij wil dat je nu doet!

Gezonde tanden en tandvlees betekenen meestal een gezond
lichaam. De meeste van onze nieuwe kinderen hebben in hun
leven nog nooit een tandarts gezien totdat ze bij ons zijn. Toni
en alle anderen hebben aangegeven dat ze volgend jaar terug
zullen zijn, wat fantastisch is
en zo'n ongelooflijke zegen
voor ons. Door tijdgebrek
konden niet al onze mensen
deze tandartsen zien. Daarom
is er behoefte aan andere
tandartsen om ook langs te
komen om te helpen. Dus, als
Onze Oga had een beetje
er tandartsen zijn die ergens
pijn na het trekken van
de Heer willen dienen, neem
een paar tanden.
dan contact met ons op via Onze Jesen maakte zich
ronnyheyboer@gmail.com voor informatie over hoe u dit helemaal geen zorgen over het
trekken van een paar tanden.
kunt aanpakken.

Uitnodiging voor de 20e verjaardag van Living Waters Village:
Een aantal mensen hebben al contact met ons opgenomen om ons te laten weten dat
ze van 27 juli - 31 juli 2023 aanwezig zullen zijn bij onze 20e verjaardag, wat geweldig
is. Iedereen is natuurlijk welkom als het inschrijfformulier door ons is goedgekeurd.
Dit is voor mensen die nog nooit eerder zijn geweest. Ex-zendelingen, ex-bezoekers
en vrijwilligers hoeven natuurlijk geen aanmeldingsformulier in te vullen omdat we hun
al kennen, maar breng ons toch op de hoogte van uw plannen. Als je ook bij ons wilt
komen meevieren, raadpleeg dan onze website op www.livingwatersvillage.com waar
je contact met ons kunt opnemen voor een aanvraag- en informatieformulier. Onze
Marlies, die onze vrijwilligers-coördinator is, zal snel contact met je opnemen, samen
met de resultaten van je aanmeldingen, zodat mensen, indien goedgekeurd, kunnen
beginnen met het boeken van hun vluchten. We kijken ernaar uit je hier bij ons te
hebben.
Ik laat je achter met een
geschenk – vrede in hart en
ziel. En de vrede die Ik geef is
een geschenk dat de wereld
niet kan geven. Wees dus niet
ongerust of bang.
Johannes 14:27

Enkele van onze Bijbel College studenten helpen met
drankjes tijdens onze ‘Onafhankelijkheidsdag’ activiteiten.
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We leven in een tijd waarin iedereen zich haast om bij
te blijven. Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in
onze taken, het te druk te krijgen voor wat God zegt
dat het belangrijkste is - luisteren naar Zijn woorden.
Neem, voordat je je schema maakt, de tijd om je te
concentreren op wat God van al je activiteiten wil.
Weten wat God heeft gezegd voordat je je dag begint,
kan je helpen dwaze fouten te vermijden.

Afstudeerders:
Een aantal van onze universiteitsstudenten is eindelijk
afgestudeerd en staat te popelen om de Heer te
dienen waar Hij ze wil. Ze hebben de afgelopen jaren
allemaal hard gestudeerd en hebben het allemaal
goed gedaan met hun examens en scripties. We zijn
supertrots op hen allemaal.

Onze Naga Bonar is afgestudeerd als leraar
voortgezet
onderwijs. Hij
gaat ons helpen
op onze Junior
High
School.
Onze Indra en Welly.
Onze Welly en
Indra
zijn
afgestudeerd in computer- wetenschappen. Welly zal ons helpen op
onze administratie en Indra zal tijdelijk deel uitmaken van ons dakbouwteam, maar zal ook worden ingezet om te helpen met
computerzaken op school. (Indra zal later
helpen met administratie op de basisschool
wanneer het nieuwe semester begint) Onze
Ima, Pera, Melati, Pagun en Elni zijn
allemaal afgestudeerd aan de Bijbelschool
Onze Naga Bonar.
en zullen naar verschillende afgelegen
regio's worden uitgezonden om daar het
evangelie te verkondigen.
De Heer heeft deze studenten een geweldige kans gegeven om naar het
tertiair onderwijs te gaan om grote dingen voor en met Hem te bereiken.
Enorm bedankt aan al jullie sponsors die hebben gebeden en onze
studenten financieel hebben gesteund. Uw ongelooflijk belangrijke inbreng in
hun leven helpt ons om het voor onze kinderen/jeugd mogelijk te maken om
Onze Pagun.
hun volledige potentieel in God te bereiken. Wat een zegen bent u.

Onze Ima.

Onze Melati.

Onze Pera.

Open, o hemelen, en stort uw gerechtigheid uit. Laat de
aarde wijd opengaan zodat redding en gerechtigheid samen
kunnen ontspruiten. Ik, de Heer, heb ze geschapen. Jesaja 45:8

Onze Elti.
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Vaak vermijden mensen God omdat ze boosdoeners in de
wereld en hypocrieten in de kerk zien. Ze realiseren zich
niet dat, omdat God niet snel boos wordt, Hij zijn ware
volgelingen de tijd geeft om Zijn liefde en waarheid met
boosdoeners te delen. Maar het oordeel zal komen; God zal
niet toestaan dat de zonde voor altijd ongecontroleerd
blijft. Als mensen zich afvragen waarom God het kwaad
niet onmiddellijk straft, help hen dan te onthouden dat als
Hij dat deed, niemand van ons hier zou zijn. We kunnen
allemaal dankbaar zijn dat God mensen tijd geeft om zich
tot Hem te wenden.

Onze Hen, Aldo, Donna en Hengki tijdens een scoutingweekend bij ons op school.

Onze nieuwsbrieven en updates van uw sponsorkind:
Vanwege de Covid-lockdowns waren we genoodzaakt onze
nieuwsbrieven en updates via e-mail te sturen naar sponsors die een
e-mailadres hadden. We kregen echter veel feedback van
verschillende mensen die aangaven geen nieuwsbrieven meer te
ontvangen, noch updates van hun gesponsorde kinderen. In veel van
de gevallen (meer dan 40% van de mensen in onze database)
kwamen onze nieuwsbrieven en updates van uw sponsorkind in de
spam box van mensen terecht of kwamen ze helemaal niet aan op
hun e-mailadres. Het is ons een beetje een raadsel waarom. We zijn
er nog mee bezig om de reden hiervan te achterhalen. Maar het
andere punt dat veel mensen ook noemden, was dat ze de
nieuwsbrief liever in gedrukte vorm zouden ontvangen dan via e-mail.
Voor hen is een gedrukt exemplaar van de nieuwsbrief beter
zichtbaar voor anderen omdat het ergens ligt of gemakkelijk bij
anderen kan worden achtergelaten om te lezen. Maar er zijn ook
anderen die onze nieuwsbrieven en kinderupdates liever via ‘e-mail
only’ ontvangen en niet meer per gewone post om onze kosten en werkdruk te verminderen. Deze
nieuwsbrief wordt in ieder geval per e-mail verzonden tot de volgende editie,
maart 2023, wanneer het waarschijnlijk weer een gedrukte vorm zal zijn en
per gewone post zal worden verzonden. We zullen mensen echter de
mogelijkheid geven om ons te laten weten of ze de voorkeur geven aan de
e-mailversie, zodat we dat in onze database kunnen noteren.
We hadden gepland om mensen met deze nieuwsbrief een nieuwe update
van hun sponsorkind/jeugd te sturen, maar dat gaat helaas niet lukken. We
hebben op dit moment helaas gewoon niet genoeg helpende handen en dat is
het probleem, en de handen die we wel hebben zijn veel te druk met andere
dingen. Vandaar onze nederige excuses hiervoor, maar we zullen het zeker
hebben met de volgende nieuwsbrief in maart. We vertrouwen erop dat u
onze netelige situatie zult begrijpen en we danken u enorm voor uw geduld.

Onze Yeriko.
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Wanneer de rechtvaardige Koning komt, zullen de motieven van
mensen transparant worden. Dwazen worden niet als helden
beschouwd. Degenen die zich tegen Gods standaarden van leven
hebben verzet, zullen niet in staat zijn hun bedrog vol te houden. In
het brandende licht van de Heilige Verlosser kan zonde zichzelf niet
vermommen en goed lijken. Het onthullende licht van Christus
schijnt in de donkerste hoeken van ons hart en laat de zonde
duidelijk zien voor wat het is. Als Koning Jezus in je hart regeert, is
er geen plaats voor zonde, hoe goed verborgen je ook denkt dat die is.

Ons streven naar meer land:
Zoals u op onze landkaart kunt zien, hebben we sinds
onze laatste kaart in onze nieuwsbrief slechts een paar
kleine
stukjes
land
kunnen
kopen.
Er
zijn
onderhandelingen gaande om meer land te kopen, maar
het gaat zo traag. We blijven dit in gebed aan de Heer
brengen en geloven in doorbraken naarmate de tijd
verstrijkt. Het is absoluut noodzakelijk voor onze
bediening hier dat we al het land krijgen waarvan we
geloven dat de Heer wil dat we het hebben, zodat er in de
Een of ander wild Amerikaans team
nabije toekomst en daarna in de volgende generaties
onderzoekt ons land in/op onze 4-wd
geen grensproblemen zullen ontstaan. Bid alstublieft met
genaamd 'kanarie'.
ons mee voor de vrijgave van deze percelen. We moeten
nog 49.4 hectares kopen. Het kost €3.089,- per hectare. Geld voor 12.5 hectare is al binnen en we zijn nu
bezig met onderhandelen met eigenaren. De resterende 26.9 hectares zal kosten €83.110,De aankomst van containers
gevuld met dringende
goederen:
We waren enorm gezegend
met
een
container
met
goederen die vanuit het
Verenigd Koninkrijk in Kuching
arriveerde. Het heeft maanden geduurd om de verschillende goederen bij
ons te krijgen, maar tegen de tijd dat u deze nieuwsbrief ontvangt, zijn alle
goederen in ons dorp aangekomen. Alle Britse goederen (voornamelijk
elektrische materialen voor ons nieuwe schoolgebouw met 12 klaslokalen,
maar ook sportuitrusting, gereedschap enz.) waren een geschenk van
verschillende mensen, kerken en bedrijven. We staan vaak versteld van
de vrijgevigheid van zoveel mensen
die gewoon een zegen willen zijn.
Laden van de container in
Enorm bedankt aan jullie allemaal.
Nederland met veel
Tegen de tijd dat u deze nieuwsbrief
vrijwilligers om te helpen.
ontvangt, is er vanuit Nederland ook
een container in Kuching aangekomen. Al deze goederen (speelgoed,
handdoeken, sportuitrusting, kleding, dekens, onkruiddoek, bezems,
potten, enz.) zijn ook geschenken van verschillende mensen, kerken en
bedrijven in Nederland en België.
Het is prachtig om te zien hoe mensen hun middelen bundelen om in een
behoefte te voorzien. Bedankt aan iedereen die heeft meegewerkt om die
container mogelijk te maken. Alle goederen worden begin december naar
ons dorp vervoerd. Uw gebeden hiervoor zullen zeer op prijs worden
gesteld.
Container eindelijk aangekomen
in Kuching.
Als u vaak ontevreden,
sceptisch, klagend of verbitterd
bent - pas op! Deze houdingen
leiden tot rebellie en afscheiding
van God. Elke keuze om tegen
God te kiezen is een stap in de
richting van Hem volledig
loslaten en je eigen weg door het
De aankomst van een van de
leven banen.
vele vrachtwagens geladen
met dringende goederen.
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Deel je eten met de hongerige en geef onderdak aan de
daklozen. Geef kleren aan degenen die ze nodig hebben en
verstop je niet voor familieleden die je hulp nodig hebben.
Dan zal je redding komen als de dageraad, en je wonden
zullen snel genezen. Uw godsvrucht zal u voorwaarts leiden,
en de Glorie van de Heer zal u van achteren beschermen. Als
je dan roept, zal de Heer antwoorden. ‘Ja, hier ben Ik’ zal Hij
snel zeggen. Jesaja 58:7-9a.

Voorgangers en Gemeentestichters Fellowship.
Eindelijk, na al die jaren van afschuwelijke Covid-lockdowns in de
regio, hebben we onze jaarlijkse 3-daagse fellowship voor
voorgangers en gemeentestichters uit afgelegen gebieden weer kunnen houden. We hadden geen
idee wie er echt zou komen opdagen, maar uiteindelijk waren er meer dan 150 mensen aanwezig,
wat geweldig was. Een aantal sprekers uit Jakarta, Bali, Nieuw-Zeeland en Singkawang kwamen ons
allen zegenen met krachtige boodschappen uit Gods Woord. Ook konden een aantal
gemeentestichters hun successen, mislukkingen, moeilijkheden en vreugden delen in hun
bedieningen in die regio's. Voor ons zijn deze voorgangers en gemeentestichters onze helden in het
geloof. Maar ondanks hun moeilijkheden blijven ze schijnen voor Jezus en delen ze de liefde van Christus
met mensen waar ze ook gaan, en als resultaat zien ze veel vruchten, stammen die ja zeggen tegen
Jezus, het occulte de rug toekeren en het Koninkrijk van God omarmen. Echt geweldig.

Tijden van hartstochtelijke lofprijzing en aanbidding tijdens onze voorgangers en gemeentestichters
fellowship.

Onze eigen mensen in Living
Waters Village hebben geweldig
werk geleverd door accommodatie
en catering voor iedereen te
regelen. We raken inmiddels
aardig gewend en goed in het
verzorgen van grote drukte. Wat is
een extra 150 mensen bovenop
de bijna 900 die we al elke dag
voeden, nietwaar? Op de laatste
dag van de fellowship, nadat voor
iedereen gebeden was, konden
Onze Yakob doopt een aantal
we ze zegenen met transportgeld,
mensen van de Matee-stam.
zodat ze naar huis konden. Velen
van hen zouden anders niet aanwezig kunnen zijn. We danken de Heer voor
deze fantastische 3 dagen waarin voorgangers en gemeentestichters van
verschillende denominaties konden samenkomen om elkaar te bemoedigen
en op te bouwen. Het lichaam van Christus, samen de Heer dienen. Wat een
grote vreugde. Bedankt aan iedereen die heeft gebeden voor deze prachtige
gebeurtenis en die financiële giften heeft gestuurd voor dit belangrijke aspect
van onze bediening hier.
Ik heb voor je gezorgd vanaf je geboorte. Ja, ik heb je gedragen
voordat je werd geboren. Ik zal je hele leven lang je God zijn - totdat
je haar wit is van de ouderdom. Ik heb je gemaakt, en ik zal je
meenemen en je redden. Jesaja 46:3b-4

Onze Moktar doopt
enkele mensen van de
Uud Danum-stam.
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Veel mensen denken dat het leven gebaseerd is op het
bevredigen van hun behoeften. Als ze genoeg geld
kunnen verdienen om zich stijlvol te kleden, te eten en
te vermaken, denken ze dat ze 'het goede leven' leiden.
Maar zulke dingen bevredigen onze diepste verlangens
niet. Uiteindelijk laten ze ons leeg en ontevreden achter.
Het echte leven komt van totale toewijding aan God en
leven naar elk Woord dat van Hem komt.

Bouwvoortgang:
Er is weer veel bereikt in de afgelopen drie
maanden. De verbouwing van de basisschool
vordert goed. Alle daken zijn al vervangen. Er zijn
nieuwe klaslokalen bijgekomen en de omliggende
speelplekken worden nu geëgaliseerd, omheind
en uitgebreid om meer ruimte te maken voor
buitenactiviteiten. De plafonds van alle klaslokalen
moeten nog worden vervangen en alles moet een
nieuwe verflaag krijgen. Er moet dus nog veel

Voorbereidingen voor een betonplaat voor de
tweede verdieping van het nieuwe
schoolgebouw met 12 klaslokalen.

gebeuren, maar we hebben tot juni volgend jaar om het
allemaal af te ronden, wat we ook, als God het wil, zullen bereiken. Ook hebben we op de locatie van de
basisschool een kindertehuis toegevoegd dat de naam “Maria huis” zal krijgen. Dit huis biedt plaats aan 8
kinderen plus huisouders en hun kinderen. De aanwezigheid van deze woning geeft de locatie van de
basisschool te allen tijde net een stukje extra veiligheid.
De tweede verdieping van het nieuwe middelbare schoolgebouw met 12 klaslokalen vordert geweldig. Het
beton storten voor deze tweede verdieping is bijna klaar en we beginnen binnenkort met de muren en
dakspanten. Ook hier is nog een lange weg te gaan maar het moet in juni 2023 klaar zijn voor het nieuwe
schooljaar.
We hebben nog zoveel dringende
Bankrekening voor sponsors vanuit Nederland
gebouwen te doen, dat het soms
Bank: BNP Paribas Fortis, 3940 Hechtel-Eksel, België
moeilijk is om te weten aan welke eerst
IBAN: BE14 0016 7351 0583
te beginnen. Dertien kinderhuizen, een
BIC: GEBABEBB
opslagplaats met een verdieping, een
op naam van “VZW Living Waters Village Borneo”
Bijbelschoolgebouw, een fabriek voor
Kersenlaan 20
het maken van betonblokken en vijf
3940 Hechtel-Eksel, België
stafwoningen zijn allemaal dringend
Stortingen op deze rekening zijn ANBI aftrekbaar.
nodig; de kinderhuizen zijn echter de
meest urgente van allemaal, omdat de
Bankrekening voor sponsors vanuit België
stroom nieuwe kinderen maar blijft
Bank: ARGENTA, 2490 Balen IBAN: BE50 9799 6890 5218
binnenkomen en er dus steeds meer
BIC: ARSPBE22 op naam van “VZW Living Waters Village Borneo”
Kersenlaan 20 3940 Hechtel-Eksel
huisvesting nodig is. Bid alstublieft met
Voor online giften ga naar onze website onder “donaties” en kies uw land:
ons mee voor veel wijsheid om te
www.livingwatersvillage.com
weten hoe de dingen in evenwicht te
Stortingen op deze rekening zijn ook belasting aftrekbaar.
houden. We hebben maar een beperkt
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.
•
•
•

•
•
•
•

aantal bouwvakkers en arbeiders die elke dag
maar zoveel kunnen doen.

Dank de Here Jezus met ons mee.

• Voor een gezonde geboorte van onze Asa,
tweede zoon van onze Abraham & Lydia.
Nogal een wonder aangezien Lydia te horen
kreeg dat ze nooit kinderen zou krijgen en
toch is ze hier met haar tweede zoon. Niets is te moeilijk voor onze God.
Voor de geweldige succesvolle gemeentestichters en voorgangers Fellowship.
De veilige aankomst van containers gevuld met dringend benodigde materialen uit
het Verenigd Koninkrijk en Nederland/België.
We danken en prijzen de Heer voor de vele vrijwilligers die de afgelopen
maanden zijn gekomen om te helpen met alles wat hier gedaan moest worden.
Elke vrijwilliger, van elke leeftijd, heeft fantastisch werk geleverd en was een
geweldig voorbeeld voor onze mensen hier. Enorme dank aan hen allemaal.
Voor al onze afgestudeerde universiteits- en Bijbelcollegestudenten.
Voor de percelen grond die zijn aangekocht.
Voor de gezegende bedieningsreis naar Singapore en Nederland van half
augustus tot half oktober.
De veilige aankomst van vele vrachtwagenladingen met dringend benodigde
goederen.

Onze Gabriël pronkt
met zijn huisdier.
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Bid met ons mee:

Jezus is de Licht van

• Blijf alstublieft bidden voor onze zwangere moeders. Voor onze Adeline, Uci,
onze Kerstmis, de
Meri, Ilin en Belin. Dat ze allemaal zullen genieten van hun zwangerschap en
vreugde van onze
een ongecompliceerde bevalling zullen hebben.
Harten en de Hoop van
• Voor al onze kinderen en jongeren hier, dat ze zullen leren een geweldige relatie
onze Wereld.
met Jezus na te streven en ernaar te verlangen. Veel platforms schreeuwen
We
wensen u een
tegenwoordig naar jongeren over de hele wereld om alles te volgen wat tegen
gezegende
viering van
God is. Laten we bidden dat onze kinderen beschermd zullen blijven onder de
vleugels van de Almachtige. Dat onze kinderen/jeugd en iedereen wat dat
Zijn Geboorte.
betreft, leren de juiste keuzes te maken en verleidingen te ontlopen. Om ervoor
Blessed Christmas.
te kiezen om voor Jezus te schijnen in deze wereld die Hem zo hard nodig heeft.
• Voor de bescherming van al onze mensen hier, kinderen, gemeentestichters, gezinnen, vrijwilligers en zendelingen.
• Voor de reis met een gezalfde bediening naar Singapore van 15 feb – 28 feb en de VS van 28 feb – 14 maart.
• Voor mijn Kay, kinderen en kleinkinderen.
• Voor genezing van veel van onze kinderen, jongeren en volwassenen met tuberculose, hepatitis, HIV, autisme,
doofheid, lichamelijke handicaps enz. Jezus kan en wil het.
• Voor alle nieuwe kinderen die de afgelopen maanden zijn aangekomen, dat ze zich goed zullen aanpassen,
gelukkig zijn, genieten van hun nieuwe omgeving en leren wandelen met Jezus.
• Voor fondsen te krijgen voor de 13 kindertehuizen zullen we binnenkort beginnen. Elk gebouw kost ongeveer
€27.500,- Fondsen voor funderingen zijn al binnen, prijs de Heer.
• Voor fondsen voor de opslagplaats met een verdieping. Dit gebouw van bijna 800 m2 kost ongeveer €94.500,• Dat er fondsen binnenkomen voor een fabriek voor het maken van betonblokken. Dit gebouw zal bijna 720m2 groot
zijn, inclusief een huis dat er voor de veiligheid aan vast zit. Geschatte kosten €89.500,• Voor fondsen voor 1 nieuwe 100 KVA-generator uit het VK. Geschat: €32.000,-.
Voor fondsen voor:
Ieder van ons hier in ons dorpje danken u voor uw
• 1000 badhanddoeken: €3.600,geweldige inzet in de levens van al onze kinderen en
• 1000 Kommen en borden: €1.900,jeugd. U bent een zegen. Hartelijk dank. Moge de Here
• 1000 kopjes: €200,Jezus u rijkelijk blijven zegenen in al dat u doet voor
• 200 matrassen: €5.400,Hem.
• 200 Matras ziekenhuisdekking: €8.600,Veel liefs, dank en gebeden namens ons allemaal hier.
• 200 matrasbeschermers: €2.200,Ronny in Borneo, Kay (in Australië) en al onze kinderen,
• 500 kussens: €4.200,jeugd en LWV team.
• 200 sets beddengoed: €2.400,•
•
•
•

100 stapelbedden: elke unit: €200.Vaak gestelde vraag:
10 stapelbedden: €2.000,- 50 stapelbedden: €10.000,Hoe laat ik iets achter voor LWV in mijn testament?
100 stapelbedden: €20.000,U kunt het beste contact opnemen met uw notaris in
Dat er fondsen komen voor een grote vrachtwagen om
uw eigen land over hoe u dit het beste kan regelen.
goederen te vervoeren. Met spoed nodig. €30.750,Naam van onze bediening hier:
• Dat er fonds binnenkomen voor een kleine
Rivers of Life Ministries Borneo.
vrachtwagen om goederen te vervoeren. Kosten ca.:
en/of Living Waters Village Borneo
€22.900,(Yayasan Sungai Kehidupan Borneo)
• Fondsen voor de nog aan te kopen grond.
• Voor blijvende gunst bij de vele overheidsdiensten; we
hebben te maken met onder meer politie, leger, immigratie, douane, departement van
onderwijs, departement van gezondheidszorg en nog veel meer.

De Here geve u zijn zegen en bescherming, de Here geve u zijn
nabijheid en inzicht, de Here geve u zijn genade, laat de Here
zijn oog op u gericht houden en u vrede geven. Num 6:24-26
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