Ik ben Wendy Ananius. In januari 2008 besloot
ik naar Borneo te gaan om vrijwilligerswerk
met kinderen te gaan doen in “Living Water Village”
dat is opgericht door Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay.
Daar heb ik mijn man Bambang ontmoet en samen
hebben we nu een prachtige dochter, Alicia. We
dienen samen de Heer in dit project in Borneo,
Bambang als hoofd van de basisschool en ik als
helpster/kinderjuf en samen zijn we kinderhuisouders
van Asrama 1. Er is veel om dankbaar voor te zijn: dat
we in deze ministry mogen wonen en elke dag de liefde
van God mogen ervaren en Zijn bescherming. Ook zijn
we dankbaar voor jullie gebeden,
jullie liefde en jullie financiële ondersteuning.

Nieuws uit Borneo
Hallo lieve broers en zussen in Christus,
Ik weet niet waar ik moet beginnen; zo veel dingen die er
gebeurd zijn, leuke dingen maar ook verdrietige dingen. Zoals
het ook in het woord van God geschreven staat, er is een tijd om
geboren te worden en een tijd om te sterven, een tijd om te
genezen en een tijd om te huilen en een tijd om te lachen.
(Prediker 3:2-4)
Nou, dit alles hebben we de afgelopen maanden meegemaakt.
Net één week voor Pasen hebben we afscheid moeten
nemen van een van onze juffen/leidsters die hier al 19 jaar
God aan het dienen was; ze is in haar slaap overleden. Ze
gaf les op onze basisschool klas 1. Ze was een goeie, altijd
vriendelijke lerares. Ondanks dit verdriet
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Lidia en Abraham zijn een van de
gelukkige ouders die een zoontje hebben gekregen
van God. Voordat ze hier in de ministry kwamen had Lidia al
3 keer een miskraam gehad. Ze besloten hier te komen om
God te dienen en te helpen met kinderen, aangezien ze zelf
geen kinderen konden krijgen. Ze werd weer zwanger en
Abraham en Lidia met hun zoontje Aro
helaas liep het ook deze keer uit op een miskraam.

In Kuching werd ze gecheckt en ze bleek diabetes te hebben, waarschijnlijk de reden
van de miskramen. Afgelopen februari moest ze naar het ziekenhuis voor een check-up,
omdat ze al heel lang (sinds vorig jaar) geen menstruatie meer had gehad. Haar eigen
dokter was er niet, ook de volgende dag niet, waardoor ze besloten bij een andere
dokter te gaan. Die vroeg als eerste waarom ze zo flink was. Ze zei dat het door teveel
eten was, maar de dokter zei dat dat niet de reden kon zijn. Of ze zou
zwanger zijn of ze had een medisch probleem. Zwanger kon ze niet
zijn, dacht ze, omdat ze al zo lang geen menstruatie had gehad. De
dokter maakte een echo en daarop was te zien dat ze waarschijnlijk al
vijf tot zes maanden zwanger was.Omdat die dokter geen specialist
was met echo`s maken, moest ze terug komen bij een andere dokter om te kijken of
alles goed ging met moeder en kind. Ondertussen is ze al bevallen van een gezond
jongetje, een echt wondertje dus, ondanks dat het wel spannend
was nu het virus rondgaat over de hele wereld.
Elke woensdag en zaterdag gaat er een truck naar Nanga Pinoh
om boodschappen te doen voor de ministry. Wij prijzen God dat
niemand hier het virus heeft en dat wij allemaal veilig zijn. De
meeste studenten die op andere plekken studeren, zijn
teruggekomen en doen nu home scholing. Ze moesten wel eerst 2 weken in quarantaine,
maar werden goed verzorgd.
We hebben nu ook geen gezamenlijke samenkomsten meer, maar eigen samenkomsten
in huis. Het mooie is dat de kinderen nu beginnen hun eigen getuigenis te vertellen over
hoe ze God hebben leren kennen en hoeveel ze veranderd zijn. Ook komen ze er nu zelf
mee om dingen te vertellen waar ze problemen mee hebben. Super mooi om te horen
hoe God in hun levens werkt.
Wees sterk en moedig en ga aan het werk. Laat de
omvang van deze taak u niet afschrikken, want de
Natuurlijk bidden we ook voor jullie allemaal en
Here, mijn God, helpt u, Hij zal u niet in de steek
hopen dat God jullie beschermd in deze situatie.
laten.
Misschien hebben jullie in deze periode iemand
1 Kronieken 28: 20
verloren of is iemand erg ziek,
heeft iemand een baan verloren of zitten jullie in een andere
situatie die op dit moment erg zwaar is. Wij bidden dat God jullie
vreugde en kracht geeft in de tijd dat jullie verdriet hebben, dat
Hij de zieken geneest. We bidden dat God nieuw werk geeft en als
iemand in een moeilijke situatie zit, dat Hij jullie wijsheid geeft
om uit de situatie te kunnen komen. Weet dat God altijd bij je is.
Nogmaals bedankt voor jullie gebeden en steun. Wij bidden dat God jullie rijkelijk zal
zegenen.

GEBEDSPUNTEN (bid met ons mee):
- dat God zal voorzien in alle werkers die we dringend nodig hebben in de ministry en ook de nodige materialen
- voor de gezondheid van Ronny Heyboer en als leider van de ministry, de ministry zelf en alle werkers en kinderen
- voor de stukken grond die de ministry nog wil kopen ( ze zijn bezig met een kaart te maken, zodra die er is stuur
ik die door naar jullie.
- voor nieuwe sponsors
- voor de 4 vrouwen die zwanger zijn op dit moment ( Sari, Ratna, Mely en Harifa)
- dat de grens snel weer opengaat, zodat we belangrijke spullen van Maleisië naar hier kunnen halen
- voor degene(n) die een dierbare heeft verloren door het virus

DANKPUNTEN (dank met ons mee):
- voor de bescherming van de ministry, die God ons elke dag geeft
- voor onze gezondheid
- voor de 4 moeders die bevallen zijn van gezonde kindjes ( Novi, Adeline, Lidia en Ika)
- voor de stukken grond die de ministry al heeft kunnen kopen
- dat ondanks het virus die rondgaat we God mogen prijzen dat we het hier niet hebben.

OPROEP:
Lijkt het u leuk en voelt u zich geroepen om God te dienen in
Borneo, dan bent u heel erg welkom. Het maakt niet uit hoelang u wilt blijven. Wilt u een bezoekje brengen, kunt u het me
altijd laten weten, dan verwijs ik u door naar Marlies, die het
regelt met de bezoekers.

