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,

Mela & Imelda

Als eerste willen wij jullie nog een gezegend, gelukkig
nieuwjaar wensen. 2020 hebben we achter ons gelaten en God
heeft ons weer een nieuw jaar gegeven dat we mogen gebruiken
om Hem te dienen en te eren. Er zijn vele dingen gebeurd in 2020,
zowel leuke dingen als ook dingen waarvan we nu misschien nog
niet begrijpen waarom ze gebeurd zijn. Het enige wat ik wel weet is
dat God ons allemaal een nieuw jaar heeft gegeven en we bidden
Knutselwerkje ( slang uit Eden)
dat iedereen in 2021 gezegend mag worden.
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Prijs God dat wij op
hebben mee gekregen
Terwijl er in de dorpen
helaas wel mensen zijn
Hierdoor is het niet zo
dat we gewoon kunnen
op dit moment mogen de

dit terrein niks
van het virus.
om ons heen
getroffen.
vanzelfsprekend
doen wat we willen, nee,
leiders wel naar Nanga Pinoh om

Hepi en Patra

boodschappen te doen en privezaken te regelen, de

Marselinus

afgestudeerden en schoolkinderen mogen op dit moment nog
niet naar Nanga Pinoh om te shoppen. De scholen waren tijdelijk
dicht maar op dit moment mogen de kinderen van buiten dit
dorp weer naar onze school komen. De ouders hebben het er
heel erg moeilijk mee gehad om home schooling te geven. Vele
kinderen in de kleuterklas liggen nu wat achter, waardoor wij de
kleuterklas hebben gesplitst. Ik heb nu voorlopig een eigen klasje
met de kinderen van de ministry en Srini, de kleuterjuf helpt nu
de kinderen van buitenaf. Want het werkt een beetje moeilijk
om nu alle kids bij elkaar in 1 klas te hebben.

1 van de 10 trucks die aangekomen is met
matriaal voor gebouwen enz.

Gekookt voor 700 man

Verloving Heri & Adelline

Kerst en oud en nieuw
Omdat wij hier allemaal met elkaar wonen, en met 30
mensen in 1 huis, is het hier anders dan in Nederland.
Helaas mocht je in Nederland met kerst maar 3
bezoekers hebben en met oudjaar maar 2, wat voor
velen erg moeilijk was, omdat ik weet dat je het liefst
met heel je familie samen wilt komen om de geboorte
van Jezus te vieren. Toch hopen wij dat jullie allemaal
een gezegende kerst en fijne jaarwisseling hebben
gehad.

Drama Kerst

Met kerst zijn we allemaal samen gekomen en
hebben we gezamenlijk gegeten. Daarna hadden we
een kerstdienst met wat optredens van moeders en
kinderen. Normaal is het hier altijd erg druk met
kerst omdat vaak de ouders van de kinderen hier op
bezoek komen en mensen van de dorpen om ons
heen graag samen met ons willen vieren, maar
helaas, afgelopen jaar kon dit niet.
ons
n werd
o
o
Z
, een
uders
eboren
n scho
g
j
i
s
z
n
p
o
o
zijn:
ind is
pij zal
een K
e titels
k
rschap
j
e
i
e
l
e
k
h
Want
n
e
d
ni
euwig
en en
zijn ko tige God, E
n
e
l
l
gegev
u
Mach
. Dit z
rusten
gever,
d
rst
a
a
R
redevo
are
b
V
r
.
e
r
d
e
n
d
wo
Va
TB )
:5(H
9
a
j
a
s
Je

Samen met onze kids kerst gevierd.

Wedding Heri & Adelline

Verloving Samuel en Yulmika

Verloving Frenki & Ilin

Ook in de maand december zijn er toch wat koppels die
zich hebben verloofd. Heri en Adelline, Samsudin en
Cerina hebben elkaar het jawoord gegeven. Harifa en
Ferly hebben hun zoontje welkom mogen heten.

Alicia Bruidsmeisje van
Heri & Adelline

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 Ronny Heyboer
voor alle zieken in de ministry,
-voor Okto, bij wie een longtumor is ontdekt. Hij is bezig met een behandeling en prijs
God dat zijn tumor al erg is verkleind
-voor Ipir, die een schroef of spijker in zijn oog heeft gekregen, waardoor zijn pupil
beschadigd is en met dat oog niets meer kan zien. Hij was hierdoor erg bang en
depressief, had het er erg moeilijk mee en kon er niet mee omgaan, maar gelukkig gaat
het nu iets beter met hem.
-voor Mark ( verloofde van mijn Zus Debbie)
voor nieuwe sponsors
voor Mardiati en Sumanti die zwanger zijn ( Mijn zus Debbie en schoonzusje Laura ook)
voor het land wat de ministry nog wil kopen
voor 2 nieuwe vrachtwagens om goederen te vervoeren
voor een cementmixervrachtwagen
voor de 17 nieuwe kinderhuizen die ze aan het bouwen zijn
voor het school gebouw
voor bambangs moeder, die diabetes heeft en gezondsheids
problemen, waardoor het op dit moment niet zo goed gaat
met haar

DANKPUNTEN (dank met ons mee voor):









voor de 10 trucks die vanuit kuching zijn gekomen met goederen. De grens van Kuching is nog
steeds dicht, maar via een andere grens die nog verder weg ligt hebben we wat goederen naar
hier kunnen halen zodat we verder konden met bouwen
voor de studenten die afgestudeerd zijn
voor onze gezondheid hier in de ministry
voor de goedheid die God elke dag aan ieder van
ons geeft
dat wij, ondanks de situatie waarin we nu zitten,
nog steeds les kunnen geven aan onze kinderen
hier en ook aan de kinderen van buitenaf
voor Harifa die bevallen is van een gezond

jongetje
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.

