
           Nieuwsbrief  37  Iljo de Keijzer                  

Iljo de Keijzer, OMF-international, PO Box 1997-1159 QCCPO 1100, Quezon City Philippines 0063-

9175054581, iljo.dekeijzer@omfmail.com, http://iljo.algemeenbekend.nl 

Manilla, Maart, 2016  
 
Remember, rejoice, renew 
 
Gedenken, verheugen en hernieuwen; het thema 
dat OMF gekozen heeft voor haar 150-ste 
verjaardag. Het is goed om terug te kijken, blij te 
zijn met de vruchten, maar ook met nieuwe kracht 
weer aan de slag te gaan. 
 
Deze maand stond in het teken van de vieringen 
binnen OMF-Nederland. Ook OMF-Filippijnen 
bestond 50 jaar. Dubbel feest dus. We hadden een 
zendingsmarkt dag georganiseerd met allerlei 
workshops en boeken tafels, moslim eten en een 
gezamenlijke sessie met onze internationale 
directeur. Er kwamen ruim 250 mensen op bezoek 
en veel nieuwe contacten zijn gelegd.  
 

 
Team Filippijnen op de internationale viering. 
 
De dag erna hadden we een maaltijd, met dienst, 
getuigenissen en kleinigheidjes voor partners en 
donors. Het was een mooie avond, met ongeveer 
200 mensen. 
 
Hopelijk blijven de gelegde contacten, en mogen we 
als team in nieuwe kracht weer verder gaan. Onze 
Nederlandse directeur verwoordde het op deze 
manier: 
Als het bij OMF over vernieuwing gaat, gaat het 
over houding en verhouding tot God.  
We staan in ontzag voor wat God heeft gedaan in  

de afgelopen 150 jaar- de open deuren in het 
binnenland van China en bij de verschillende 
volkeren van Oost-Azië. Wij erkennen Zijn 
soevereine heerschappij en Zijn soevereine timing. 
Zijn voorziening (Jehovah Jireh), Zijn hulp (Eben 
Haëzer) en Zijn leiding (Jehova Nissi) en dat door 
en in het midden van beproevingen en lijden. Het 
is allemaal van Hem.  
We zijn op zoek naar spirituele doorbraak onder de 
naties en volkeren van Oost-Azië. “Opdat Hij 
gevreesd en geëerd en aanbeden wordt. We 
vragen God, net als Habakuk (3:2) in vurig gebed: 
"Vernieuw hen [uw werk] in onze tijd", dat allen 
Hem zullen verheerlijken.  
 
CIM/OMF en de onvoltooide taak. 
Nu we de 150ste verjaardag van de CIM/OMF 
vieren, zijn we op zoek naar de leiding van God om 
in de context van vandaag te kunnen 
onderscheiden wat voor ons, als OMF de 
ONVOLTOOIDE taak zou kunnen zijn.  
We stellen de volgende vragen: Waar zijn de meest 
behoeftigen en waar zijn de mensen verstoten van 
de Naam van Jezus? Wat zijn enkele van de deuren 
die God voor ons heeft geopend? Welke soorten 
werkers zijn er nodig om de onbereikten te 
bereiken met het Goede Nieuws? Hoeveel van die 
werkers zijn nodig in elk gebied? Hoe kunnen we 
deze werkers mobiliseren voor dit doel, zowel 
cross-culturele als lokale werkers? Wat moet de rol 
van OMF en de rol van cross-culturele werkers 
zijn? Hoe kunnen we samenwerking met kerken 
stimuleren, waaronder ook plaatselijke kerken, 
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voor een dergelijk doel?  
Momenteel is er plaats voor 1500 nieuwe werkers 
in vele gebieden. Het gaat dan om 
Evangelisten/Gemeente opbouw werkers (700); 
Beroepskrachten met allerlei professies (400 met 
nadruk op coaching en discipelschap van nieuw 
gelovigen); Studentenwerk, Theologisch onderwijs 
en leiderschap ontwikkeling voor de jonge kerk 
(200) en daarnaast zijn er ongeveer 200 werkers 
nodig ter ondersteuning van al dit werk op veld- en 
thuis centra. De georganiseerde zendingsbeweging 
die OMF wil zijn kan er per jaar 150 opnemen. En ze 
komen overal vandaan, velen zullen er uit Oost-Azië 
zelf komen ... maar ook uit andere delen van de 
wereld waar OMF geen eigen centrum heeft: Zuid 
Amerikanen en Oost Europeanen .. Ook 
Nederlanders en Belgen blijven van harte welkom. 
Jong en oud .. mee doen in de beweging.  
"De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. 
Vraag daarom de Heer van de oogst dat Hij 
arbeiders uit wil sturen in zijn oogst veld 
"(Mattheüs 9: 37-38).  
 
Deze zelfde tekst was het ook jaren geleden die een 
GZB-er gebruikte in zijn toespraak, wat de eerste 
stap was voor mij op weg naar alweer ruim 10 jaar 
hier op de Filippijnen. 
 
Ook voor mij was het afgelopen jaar een tijd van 
achterom en vooruit kijken, omdat mijn contract 
met de GZB zou verlopen per juli.  
Mogelijkheden om het hele werk in korte termijn 
over te dragen lijken er nog niet te zijn. We zitten 
nog midden in grote veranderingen in het 
programma en in de training van meer 
gekwalificeerde leerkrachten. Maar op dit moment 
hoef ik het niet alleen te doen, maar mag ik met 
een Filippijns team werken. Vanuit deze groep 
hopen we ook dat iemand mijn werk over kan gaan 
nemen; niet alleen de administratie van een school, 
maar juist ook het bij blijven werken van het 
programma.  
 

 
Deel van het team dat meehelpt in de ontwikkeling 
van het lesmateriaal. 
 
Nationale Synode 
Afgelopen maand hadden we onze jaarlijkse 
synode weer. Deze keer in het Zuid-Oosten van het 
eiland Luzon. Meer dat 200 deelnemers waren er 
en 28 nieuwe gemeenten werden lid van de 
synode. Een bijzondere tijd. 
 

De 28 nieuwe gemeenten. 
 

Iljo de Keijzer 
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Verlof 
Van 19 April t/m 19 Juli hoop ik weer op verlof te 
zijn in Nederland. 
 
Agenda: 
- 20 maart: volwassen zondagschool over hoe de 

Bijbel tot ons gekomen is. 
- 21 maart: Jonne en Eline komen vanuit de CHE 

hier afstuderen. 
- 30 maart t/m 2 april: training in Baguio over 

curriculum ontwikkeling met 8 leiders binnen ons 
ACTS programma. 

- 9 april vergadering in Mindoro over een land 
dispuut tussen kerken . 

- 14-18 april: training en mentoring in het midden 
oosten. 

- 19 april – 19 juli: verlof in NL 
- 20 april met mijn Filippijnse directeur verslag 

uitbrengen van het project na de tyfoon Haiyan 
bij de GZB en met hem bij OMF langs. 

- 22 april; Hilfe fur Bruder in Duitsland bezoeken 
met de Filippijnse directeur van ABCCOP. 

- 2-6 mei: midweek vakantie met mijn ouders en 
broers. 

- 9 mei: dagje OMF 
- 16 mei: Pinksterbijeenkomst leiden in Woerden. 
- 17 mei dag bij de GZB 
- 18 mei: basisschool met de Bijbel, Gameren 
- 22 mei: sluiting winterwerk in Wageningen 
- 23 mei hoop ik mee te werken aan een studie 

dag van de GZB in Zwolle 
- 25 mei gebedsdag OMF 
- 27 mei: basisschool “de Zaaier” Hedel 
- 29 mei: gemeente Hedel 
- 5-10 juni: training in Frankrijk 
- 11 juni: GZB dag 
- 18-21 juni verlofgangers weekend OMF 
 
De rest van de drie maanden zal ook langzaamaan 
wel vol lopen. Ik hoop velen van jullie te kunnen 
ontmoeten! Aarzel niet een mail te sturen 
iljo.dekeijzer@omfmail.com of te bellen naar: 
0735991893 
 

 

 
COLOFON 
 
De GZB en de OMF werken samen om de 
uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.  
Voor adreswijzigingen en overige informatie 
kunt u terecht bij de GZB: 
Postbus 28 
3970 AA Driebergen 
Tel: 0343-512444 
E-mail: info@gzb.nl 
Website: www.gzb.nl 
 
De Thuisfrontcommissie van Iljo kunt u 
bereiken via de secretaris: 
Aalt Palland 
Molenstraat 1a 
7683 VC Den Ham 
Tel: 0546-671885 
E-mail: aaltpalland@hetnet.nl 
 
Voor vragen van financiële aard kunt u contact 
opnemen met de penningmeester:  
Arnoud Bosse 
Waterviolier 98 
3417 RB Montfoort 
0348-795033 
E-mail: abosse1@online.nl  
 
Giften kunt u overmaken op bankrekening-
nummer: NL53 RABO 0329 2015 81 t.n.v. 
Diaconie Ned. Herv. Gem. te Wageningen o.v.v. 
Iljo de Keijzer 
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