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Manilla, Oktober, 2016

in de week bij de ons hoofdkantoor in januari.

Hartelijke groet vanuit Manilla!
Mijn verlof is voorbij gevlogen! Het was fijn
zoveel mensen te ontmoeten, zoveel gemeentes
te bezoeken en speciaal ook tijd met mijn opa en
oma in de 80 en in de 90 door te kunnen
brengen.
Als speciaal 40 jaar kado, heb ik zelfs een tandem
parachute sprong mogen maken, onder toeziend
ook van een groot deel van mijn familie.
Eind juli was ik weer terug in Manilla en heb ik
mijn 40-jaar mogen vieren met een
internationaal gezelschap. Ondanks een tyfoon,
waren er toch genoeg mensen om het zelfs voor
een extravert gezellig te maken .
Daarna was het tijd om in het werk te duiken, te
zien wat er allemaal doorgegaan was in mijn
afwezigheid en wat er stil gelegen had.
Toen werd het zo druk dat het schrijven van deze
nieuwsbrief uitgesteld en uitgesteld bleef.

Ptr Ronnel is links.
Mindoro Bijbel School
Helaas waren de conflicten tussen de kerken
in de omgeving en de Bijbel school zo ver
opgelopen dat we geen kans zagen de
studenten en docenten naar een andere plek
te brengen aan het eind van dit school jaar.
We hebben samen met al het personeel,
inclusief de kinderen verschillende plekken
bekeken. Ze hebben besloten in Batangas City
te settelen.

Een kleine greep uit wat er de afgelopen
maanden is gebeurd.
Opvolger!
Omdat mijn contract met ABCCOP afloopt juli
2018, is dus ABCCOP op zoek gegaan naar een
lokale leider om mij te vervangen. Veel dingen
zijn in een veel betere conditie, zodat deze al
kunnen worden overhandigd. Ptr. Ronnel Delima
heeft ingestemd te worden opgeleid om mijn
positie over te nemen. Hij zal beginnen 2 dagen

Degene van wie ze de gond kopen is een
Christen en geeft de grond ivp 500-1000 per
m2, voor 200 per m2! Doordat de orkaan
langskwam voeren er geen boten en waren we
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gedwongen de zondag in Batangas door te
brengen. De Bijbelschool docenten moesten in
korte broek en slippers naar de kerk, omdat ze
geen zondagse kleding bij zich hadden. Toen
werden ze ook nog gevraagd een speciaal
nummer te zingen. Uiteindelijk hebben ze een
korte voordracht gedaan, waarin ze duidelijk
hebben kunnen weergeven wat hun passie als
Bijbelschool is en wat ze willen doen.

Mijn tweede “job”
Sinds mijn terugkomst van verlof ben ik ook
Ministry leider binnen OMF geworden. Dit
betekend dat ik verantwoordelijk ben voor de
OMF zendelingen die werken onder Folkkatholieken. Dit zijn katholieke mensen, maar
tegelijk ook animisten (mensen die in geesten
en heksendoctors geloven).

Ze gaan niet langer een 4 jarige Bijbelschool
doen, maar een 1-jarige geestelijke vorming. De
Bijbelschool in Mindoro gaat door onder nieuw
leiderschap. 1 April is het laatste afstuderen
daar!
Afstuderen
In Quezon, bijna 10 uur rijden van Manila ,was
23 Oktober een bijzondere dag. Ze vierden hun
26-ste kerkverjaardag met 6 gemeenten.

Mijn collega in Mauban
Elk kwartaal komen we als leiders van de
verschillende groepen samen om beslissingen
op veld nivo te nemen. Ik heb inmiddels mijn
eerste vergadering overleeft en de eerste
twee veldbezoeken aan zendelingen gedaan.
Het is echt wennen om mijn tijd goed te
verdelen. Hoewel ik er ook van geniet deze
zendelingen te helpen om meer effectief te
zijn en goed in hun vel te zitten.

Tegelijk was het voor 10 studenten de grote dag
van afstuderen. De opleiding mag dan officieel 4
jaar zijn. Voor de meesten was het uiteindelijk
meer dan 10 jaar met stoppen en doorgaan. De
getuignissen waren emotioneel en de vreugde zo
aanstekelijk!
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Short termer

COLOFON

Jan van de Want komt voor 10 maanden
meehelpen op de Filippijnen. Hij hebt mee in
allerlei IT dingen en in de weekenden helpt hij
mee met het werk in de kerk waar ik ook mee
meeleef. Hij heeft zijn eerste rat ook overleeft
inmiddels en zijn eerste kokosnoot boom
beklommen.

Iljo de Keijzer

Agenda:
30 Oktober: Spreek in Tanauan
2-8 November: vakantie
9-11 November: vergadering met curriculum
ontwikkeling team
15-17 November: veld leiders vergaderingen
19 November: Mijn vader komt aan voor een
maand
7 December: Theologische commissie over kerk
discipline
18 December: spreken in Gumaca tijdens kerst
dienst
3-7 Januari: veld conferentie
7 Januari : seminar over crisis management

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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