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Manilla, mei, 2017
1 mei, dag van de arbeid, is een vrije dag hier. Dit
is ook een dag waarop de ABCCOP-kerken, per
provincie bij elkaar komen rondom een
gezamenlijk onderwerp. 's Middags hebben ze
dan vaak een talentenshow of sport activiteiten .
Deze 1 mei, was er ook afstuderen op de
Bijbelschool in drie provincies! Wat een vreugde
om in drie provincies tegelijk afstuderende
studenten te hebben. Jammer dat ik mezelf niet
in drieën kon delen:-).
Maar gelukkig kon ik er bij één van de scholen bij
zijn. Het enthousiasme van de studenten was
geweldig om te zien. Eén van de afstudeerders
werd binnengebracht door zijn kleinzoon! Hij stal
de show.

Groei
Het lijkt er op dat het langsgaan in de
verschillende provincies en op eilanden, met de
getuigenissen van huidige studenten, geholpen
heeft meer bekendheid en enthousiasme voor
het programma te creëren.
In de eerste 4 maanden van 2017 zijn we met 5
nieuwe scholen gestart. In de komende 4
maanden hopen we er nog 6 te starten.
Ik ben zo blij dat de eerste leerkrachtentraining
met ATS op tijd afgerond is. Anders hadden we
echt een probleem gehad. Met deze groei zal een
tweede trainingsbatch snel nodig zijn om nieuwe
leerkrachten te trainen.
Het grootste deel van de 27 afgestudeerden
werkt als predikant, zendeling of kerkwerker!

De studenten zijn klaar om naar voren te lopen.
Na alle investering in de vernieuwing en updating
van het theologisch onderwijs, was het bijzonder
nu de eerste school af te zien studeren met het
nieuwe programma. De andere twee hebben het
voormalige programma nog doorlopen.

ABCCOP is op dit moment één van de snelst
groeiende denominaties in de Filippijnen. Door
nieuwe predikanten en zendelingen te blijven
trainen, kunnen we deze groei vol blijven
houden.
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Brand in Welfareville
De herbouw was en is een lang proces, maar
dankzij alle donoren zijn er voedsel, hygiëneartikelen en matrassen uitgedeeld aan de
slachtoffers.
Inmiddels is de herbouw begonnen. Mensen
hebben een stukje land van 3 bij 5 meter
toegewezen gekregen, waarop ze zelf moeten
bouwen. Twee van onze werkers en twee
zelfstandige zonen hebben een huis naast elkaar
kunnen krijgen. Ze geven de eerste verdieping
aan het werk. In ruil daarvoor bouwt Bukang
Liwayway ook kun tweede en derde verdieping.
Op deze manier hebben zowel het werk als de
families er plezier van. Een bevriende aannemer
van mij heeft het project onder zijn hoede
genomen en één van mijn petekinderen is de
architect. Langer in een land werken, heeft zijn
voordelen .

Herbouw...
Het deel van het werk dat de overheid doet, ligt
inmiddels stil, vanwege conflicten tussen de
verschillende niveaus en wie wat moet doen...

Eerste kleinkind
Op de Filippijnen hebben mensen niet alleen
peetmoeders en –vaders bij de doop/opdragen.
Ook bij bruiloften hebben ze deze mensen, die de
rol van tweede ouders op zich nemen en
beschikbaar zijn voor advies wanneer nodig. Als
deze “tweede kinderen” dan kinderen krijgen
worden dat jouw kleinkinderen. Dus hier ben ik
40 jaar en single, maar wel grootmoeder .

Financiële zaken.
Hartelijk dank voor alle steun in gebed, interactie
en financiën in de afgelopen 12 jaar! Dit jaar is
het eerste jaar dat de TFC niet voldoende
middelen heeft voor wat er nodig is. Bidt u mee
dat deze toch nog binnenkomen?
Iljo de Keijzer
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Noodtoestand uitgeroepen in Mindenao.
Gisternacht werden we opgeschrokken door
berichten over kidnapping, brand in school, kerk
en gevangenis in het zuidelijke eiland.
COLOFON

De president heeft hierop gereageerd door de
noodtoestand af te kondigen. Hiermee kan hij in
principe beslissingen maken, zonder normale
toestemming processen.
Het zwaarste gevecht voor nu lijkt over te zijn,
vliegtuigen vliegen nog, maar reizen kost veel
extra tijd door de checkpunten.
Bid mee voor de vrede hier in het zuiden,
gelukkig ver weg van mijn huis, maar negatieve
reisadviezen zijn afgegeven en ook Manilla is in
staat van paraatheid.
Belangrijke data:
19 mei: Bestuursvergadering van Shepherd’s
Home in Batangas
20 mei: Hoop ik langs 3-4 Bijbelscholen te
kunnen met de motor, om te zien of alles nog
goed loopt. 150-200 km.
22 mei: interview van mogelijke ABCCOP
zendeling
31 mei: Peetmoeder zijn bij bruiloft van VJ en
Erica. VJ kwam tot geloof na de kerkstichting in
Sariaya. Is naar Bijbelschool gegaan. Heeft 3 jaar
als voorganger gewerkt en gaat nu uit als
zendeling in de Filippijnen.
5 Juni: Gebedsdag OMF
8 Juni: Theologische comité- vergadering.
10 Juni: start van een nieuwe Bijbelschool ten
zuiden van Manila.
26 juni-1 juli: Meehelpen met een module in
seminarie over hoe verhalen kunnen helpen in
Bijbelstudie met mensen die niet goed kunnen
lezen.
22 juli: Hopen mijn ouders samen te komen!

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:
Jan-Willem Lapoutre
Willem Berkhemerstraat 44
6709 TH WAGENINGEN
Tel: 0317-424370
email: jwk@lapoutre.be
Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL53 RABO 0329 2015 81 t.n.v. Diaconie
Ned. Herv. Gem. te Wageningen o.v.v. Iljo de
Keijzer
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