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
Shalom lieve Brothers and Sisters in Christ,
Het is alweer een tijdje geleden dat wij onze nieuwsbrief stuurden. Hier willen wij onze excuses
voor aanbieden. Dit keer laten we jullie een beetje meer weten over wat er in Living Water
Village gedaan wordt en wat we nodig hebben.
Nou veel leesplezier.
Gebouw
Elk jaar krijgen we in de ministry (Living Water Village) nieuwe kinderen. Het zijn kinderen die
zowel hun geestelijke hulp als de noodzakelijke levensbehoeften en gezondheid nodig hebben. Dit
grote aantal kinderen moeten we hier in Living Water Village een nieuwe plek of huis bieden. Elk
jaar worden er nieuwe gebouwen gebouwd. Naast gebouwen voor woningen, zijn we ook nog bezig met
het bouwen van de school.

Asrama (Kinderhuis) 6

Asrama`s rond de middelbare school

Nog meer kinderhuizen

Luchthaven/vliegveld
Plannen om een luchthaven te bouwen om te helpen bij de
exploitatie om het evangelie op het platteland te prediken,
worden nog uitgevoerd. We blijven om hulp in gebed vragen,
zodat alle behoeften om deze luchthaven te bouwen kunnen worden

Plattegrond (toekomstige vliegvel)

Nog meer kinderhuizen
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School

Leraren/leraressen van de basisschool/ middelbare school

Plategrond van de middelbare school

De impact van Covid19 doet zich niet
alleen voor in de
steden. Alle scholen
in Indonesië zijn
verplicht om
gezondheidsprotocoll
en te volgen die
door de overheid
zijn opgesteld.
Prijs God, we zitten
in een eigen gebied,
zodat de kinderen
toch samen kunnen
komen in de klas om
te leren. Helaas,
hoewel niemand in
onze omgeving ziek
is van Covid-19,
moeten studenten die
buiten het
dorpsgebied wonen,
van thuis uit leren.
Ze krijgen het
lesmateriaal van de
leraren van onze
school wat ze dan
mee naar huis nemen
om te studeren.
Hopelijk gaat Covid19 snel voorbij.
( omdat de ze basisschool aan het renoveren zijn. Zitten we nu
tijdelijk in een van de
middelbare klaslokalen)

Middelbare school

Nieuwe klas gebouwen.(middelbare)

Basisschool die gerenoveerd wordt

Universiteit
Nogmaals, prijs God! Sommige studenten hebben dit jaar hun studie afgerond, sommigen studeren aan
bijbelscholen en sommigen aan andere universiteiten.
Grond
Gezien de ontwikkeling die nodig is voor voorzieningen in het dorp van Living Water Village, is
een van onze programma’s om dit jaar de aankoop van grond rond het dorp van de ministry te kopen.
Prijs God dat het dorp dit jaar in een paar maanden tijd land heeft kunnen bemachtigen, wat zeker
te danken is aan de gebeden van jullie allemaal. Bedankt voor de sponsors.
Op de kaart die ik meestuur kun je de grond zien, die Living Water bezit en waar we nog gebed en
financiën voor nodig hebben om het dit jaar nog te kunnen kopen. Bid u mee?
(voor de landkaart zie bijlagen)

Willen jullie met ons meebidden:


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
 voor een gezegende tijd in Nederland, waar Ronny op dit moment is
 voor alle zieken in de ministry
- Okto is een nieuwe jongen van 12 jaar oud, bij wie ontdekt is dat hij een
tumor in zijn longen heeft. Hij is bezig met een behandeling en prijs God
dat zijn tumor al erg
verkleind is
• voor nieuwe sponsors
• voor Harifa die zwanger is en deze maand moet bevallen
• voor het stuk land wat de ministry nog wil kopen

Willen jullie met ons danken:


•
•
•


•


voor alle pasgeboren baby’s die in de laatste maanden zijn geboren. Ratna,
Sari en Mely zijn bevallen van gezonde jongetjes
voor de studenten die afgestudeerd zijn
voor onze gezondheid hier in de ministry
voor de goedheid die God elke dag aan een ieder van ons geeft
dat wij nog steeds les kunnen geven aan onze kinderen hier en ook aan de
kinderen
buiten de ministry
voor de meer dan 100 nieuwe kinderen die gekomen zijn de afgelopen maanden
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.

