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Thema: niet alleen, maar samen!
Samenwerking
Een steeds groter deel van mijn werk is het mensen en organisaties met elkaar in contact brengen.
The Juan Project is een gelijkgestemde organisatie, die ook als focus heeft kerken te starten, die ook
weer anderen kunnen beginnen. Ze gebruiken materialen, die makkelijk te begrijpen zijn en door
lokale kerkleden gebruikt kunnen worden.
De Tagalog vertaling is bijna klaar en ze hebben net goedgekeurd dat het ook in Waray vertaald
wordt. Ons team in Samar is erg blij hiermee. De mensen daar hebben moeite zich goed in Tagalog
uit te drukken en nu komt er straks materiaal voor evangelisatie, Bijbelstudie en training beschikbaar
in hun eigen taal.
Het team van deze organisatie was zelfs bereid bij ons team in Marabot, Samar langs te gaan!
Komende maand hebben ze een eerste training dichtbij, waar ons team heen hoopt te gaan. Vorige
week kon ik het team ontmoeten, tijdens een retraite dat zij bij OMF hadden. Het werk is te groot om
het allemaal zelf te willen doen. Samenwerking is belangrijk!

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo
de Keijzer mogelijk te maken. Voor adreswijziging en overige
informatie kunt u terecht bij de GZB, Postbus 28, 3970 AA
Driebergen
Tel: 0343-5124444
Email: info@gzb.org
Website: www.gzb.org
De Thuisfrontcommissie van Iljo kunt u bereiken via de
secretaris:
Aalt Palland
7683 VC Den Ham.
Tel: 0546-671885
Email: aaltpalland@hetnet.nl

COLOFON
Voor vragen van financiële aard kunt u contact
opnemen met de penningmeester:
Jan-William Lapoutre
jwk@lapoutre.be
Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer:
329201581 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente van
Wageningen inzake Iljo de Keijzer

Wereld Evangelische Alliantie (WEA)
Bishop Ef Tendero, is de eerste Filipijnse leider van
deze organisatie. Hij was een van de jongste
ouderlingen in ABCCOP, predikant van een
ABCCOP-gemeente, die heel wat dochterkerken
gesticht heeft en daarna de baas van de groep van
evangelische gemeenten in de Filippijnen. Het is mooi
te zien, hoe een jong man, waarin je als zending
organisatie energie gestopt hebt nu leiding geeft aan
een wereldwijde organisatie. ABCCOP heeft hem een
kantoor in ons gebouw gegeven, dus we komen hem
regelmatig tegen.

Vorige maand kwam hij even langs
tijdens onze theologische vergadering.
Bp Ef is degene helemaal links.

Mentoring

Liza is een bewoonster van de grootste sloppenwijk in Manilla. Ze heeft onze theologische
training afgerond en ook de leerkrachten training. Deze maand is de eerste keer dat ze lesgeeft.
Ze vindt het best spannend, omdat veel van de studenten een hogere opleiding dan haar hebben.
We ontmoeten elkaar in McDo voor de klas, om het materiaal nog even door te spreken, daarna
ga ik mee naar de klas om te kijken hoe ze het doet. De klas is heel interactief en ziet hoe ze
meester is over het materiaal. Als ze even wat vergeet geef ik snel een korte aanwijzing. Mooi
werk om zo jezelf te vermenigvuldigen.

Iljo de Keijzer, OMF-international, PO Box 1997-1159 QCCPO 1100, Quezon City Philippines
0063-9257276110, iljo.dekeijzer@omfmail.com, http://iljo.algemeenbekend.nl

Inwerken van mijn nieuwe
collega
Ds. Ronnel begint steeds meer een idee te krijgen
van waar hij in terecht gekomen is :-). Op de foto
kunnen jullie de eerste vergadering zien, die hij
leidde. Hij heeft er zin in, hoewel hij ook wel tegen
alle verantwoordelijkheid opziet.

ABCCOP-gebouw officiële
opening
14 September was het eindelijk zover. Het
gebouw werd officieel geopend. Weer een
stapje in de richting van groei naar
zelfstandigheid. Het gebouw is ons kantoor en
training center, maar een plek waar we
kamers en kantoor verhuren aan anderen, om
zo een bron van inkomsten te hebben voor
ABCCOP.

Ds. Ronnel zit tegenover mij.
Een ding wat ik me vorige week realiseerde is hoe
belangrijk het is om voor te leven wat je anderen
wilt laten doen. Dr. Ronnel heeft veel dezelfde
waarden en normen dan ik en eenzelfde passie
voor de arme, of onderdrukte persoon. Ik was
onder de indruk hoeveel hij opgepikt had van
gewoon zijn ogen openhouden op kantoor en hoe
hij zijn weg vind binnen de regels van de
organisatie.

Er moeten nog heel wat leningen betaald
worden, maar het gebouw is in gebruik. In
januari hopen we te beginnen met de tweede
leerkrachten training voor ons theologisch
onderwijs.

Agenda:
4 nov en 9 dec:

Hermeneutics les in Makati

8 November:

Theologische Commissievergadering over kerk discipline en ordinantie

9 november:

Skype vergadering over taal en cultuurontwikkeling voor onze
zendelingen. We skypen vanaf drie verschillende eilanden :-).

10-18 november:

Naar Thailand voor een week lange bijeenkomst van 170 mensen, die
ergens in Azië werken met Theologisch afstandsonderwijs.

21-23 november:

Council vergaderingen in ABCCOP en OMF

30 nov-1 dec:

ouderlingen conferentie in Baguio

dec 2-4:

Halfjaarlijkse evaluatie retraite

