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Manila, mei, 2019 
 
Afstudeer editie! 
 
Sinds April zijn er heel wat studenten afgestudeerd.  
Als eerste de ACTS-leerkrachten training, met 37 
deelnemers vanuit de hele Filippijnen. 
1 student uit Cavite, 12 in Daet, 14 in Tarlac en 12 in 
Ifugao. Als laatste mocht ik na 7 jaar deeltijdstudie 
ook mijn Theology Masters in ontvangst nemen. Een 
mooie gelegenheid voor een speciale nieuwsbrief. 
 
 
ACTS intro 
ACTS is de ABCCOP Christelijke Theologische School. 
Een twee jarig programma, met een zaterdag per 
maand les, 1 dag practicum in de kerk, opdrachten en 
met journaal de hele Bijbel doorlezen. We proberen 
deze scholen op strategische plekken door het hele 
land te hebben. Op deze manier hoeft niemand te ver 
te reizen.  
 
Om ervoor te zorgen dat er genoeg getrainde 
leerkrachten in de verschillende provincies zijn, 
hebben we pas een tweede batch leerkrachten in 
Manila getraind. 
 
De meeste van onze predikanten hebben niet de 
mogelijkheid om een volledige opleiding te volgen in 
de grote stad. Dit werk draagt bij aan een verder 
opleiding van hen die al kerken leiden. 
 
Getuigenissen van een aantal studenten 
Dominee Jason Ledda 
Baguio City 
 
Prijs God omdat Hij verlangt dat Zijn volk grondig 
wordt toegerust voor werken van dienstbaarheid. Ik 
ben persoonlijk om vele redenen gezegend door de 
ACTS 2-training. Des te meer heb ik een 
voortdurende passie voor de verlorenen en hen te 
binden aan de plaatselijke kerk, waarin zij de vreugde 
van een gelovige ervaren. ACTS 2 is niet alleen 
belangrijk, maar ook noodzakelijk voor werkers en 
voorgangers. Ik raad deze training persoonlijk aan 

voor meer mensen, en ik bevestig ook de waarde 
en waarde ervan voor het ABCCOP-programma. 
 

 
 
Evenzo, prijs God voor een locatie die erg handig 
en toegankelijk is voor iedereen. Het nieuwe 
ABCCOP-gebouw is echt een zegen, vooral voor 
leden, omdat het een perfecte locatie biedt voor 
verschillende trainingen. Het nieuwe ABCCOP-
gebouw is nu als een thuis voor mij. Prijs de Heer! 
 
 
Dominee Jeffrey Tandoc 
Gumaca, Quezon 
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Het is een plezier en een voorrecht om deel te mogen 
uitmaken van het ACTS Teachers Training 2-
programma van ABCCOP voor de groei van de 
theologische trainingen in elke provincie. De geboden 
hulp, zoals het aanbieden van halve tarieven, 
handleidingen en andere materialen, logies, eten en 
registratie, was een zegen door de hulp van trouwe 
ABCCOP-partners om aan deze grote behoefte te 
voldoen, en is zo'n grote hulp voor ons die worden 
opgeleid als leraren. 
 
 
Pastor Grezon Canceran 
Sta Rosa City, Laguna 

 
In onze training is de nadruk op faciliteren heel 
duidelijk bij onze leraren en trainers. Er zijn 
discussies, leertaken, opdrachten, waaraan iedereen 
deelneemt, en daarom geloof ik dat er beter leren is 
met deze stijl dan het traditionele collegetype. 
Dienend leiderschap, dat de nadruk legt op onze 
spiritualiteit en karakter, is een goede start voor de 
hele training. Door een dagboek bij te houden, blijven 
we intiem met Jezus, onze ware trainer. 
 
 
Pastor Adriano Punzalan 
Sihi, Buenavista, Marinduque 
 
Ik ben een nieuwe voorganger uit de provincie 
Marinduque. Hoewel ik niet naar een Bijbelschool 
ging, werd ik geïnstalleerd als werker van een kleine 
kerk die slechts vijf leden had. Om een effectieve 

werker te worden, studeerde ik aan de ABCCOP 
Christelijke Theologische School in Marinduque. 
Dit bleek een grote hulp voor mij te zijn, omdat ik 
een effectievere werknemer werd. Een andere 
gelegenheid kwam op mijn pad toen ik een 
uitnodiging ontving voor de ACTS Level 2 
Leerkrachten training. Ik ben de Heer dankbaar 
voor de hoeveelheid zegeningen die ik heb ervaren 
door de nieuwe kennis die ik heb opgedaan met de 
training, vooral van onderwerpen als Participatief 
Leren, Kerkbeheer, Je eigen geestelijk leven op pijl 
housen en counseling. 
 

 
 
Op dit moment pas ik alles toe wat ik in onze kerk 
heb geleerd. De dingen die ik heb geleerd van 
ACTS niveau 2 zijn zo'n zegen voor mij geweest. 
Heel erg bedankt voor al je hulp en moge onze 
Heer je zegenen. 
 
 
Mijn eigen afstuderen 
 
Het was een grote vreugde en zegen om theologie 
en Oude Testament in een Aziatische setting te 
studeren. Ik had klasgenoten uit India, Myanmar, 
China, Indonesië, de Filippijnen. Onze professoren 
kwamen ook uit veel verschillende landen over de 
hele wereld. Het was een verrijkende ervaring. Het 
was goed om ook te blijven leren, omdat mijn 
belangrijkste werk lesgeven is... Het schrijven van 
het proefschrift was een uitdaging, maar 
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uiteindelijk was het gedaan. Onze oprichter Hudson 
Taylor zei: elk goed christelijk werk is eerst 
onmogelijk, dan moeilijk en dan klaar ... Dit gold ook 
voor mijn scriptie. Mijn titel was: Dialogen van Pijn en 
Boosheid: Uitingen van Profetische en Goddelijke 
Emotie in het Boek Jeremia. 
 
 

 
 
ACTS leerkrachten training 
 
 

 
ACTS Tarlac 
 
 

 

 
 
ACTS Ifugao (bergstammen) 
 

 
 
ACTS Daet 
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Mijn afstuderen 
 
Belangrijke data 
3-7 Juni: Jaarlijkse conferentie met alle OMF-

zendelingen hier. 
10-22 juni: Veronica uit Chili komt helpen in onze 

dochterkerk, vooral in kinder- en 
jeugd werk. 

15-19 juni: Samar eiland: Fred en Fely, die daar 
gewerkt hebben gaan met pensioen 
en hebben nu afscheid dienst. 
Tegelijk zijn er de afgelopen twee 
maanden verschillende werkers 
bijgekomen (Jerome, Jesusa, met 
twee jarige Liyab, James van 
Bukangliwayway en Mirjam van OMF. 
Ik hoop een begin te maken met de 
teambuilding voor hen.  

22-25 juni: Onze Nederlandse OMF-directeur, 
Maarten komt op bezoek. 

29 juni en 20 juli:  Overzicht van de Bijbel aan 
ACTS studenten i Batangas. 

29 juli- 5 aug:  VAKANTIE 
7-9 Aug: Schrijf retraite; om de vertaling van 

de preek training en aanpassing aan 
Filipijnse cultuur af te ronden 
hopelijk. 

 
Natte groeten vanuit Manila, 
 
Iljo de Keijzer 

 

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: 0343-5124444 
E mail: info@gzb.org 
 
De Thuisfrontcommissie van Iljo kunt u bereiken 
via de secretaris: 
Peter Quik.  
Velgtstraat 23,  
5321 SX Hedel.  
06-53867807    
p.a.quik@outlook.com 
 
Voor vragen van financiële aard kunt u contact 
opnemen met de penningmeester: 

Jan-Willem Lapoutre: jwk@lapoutre.be 
 
Giften kunt u overmaken op: 

NL 53 RABO 0329 2015 81 

t.n.v.: Diaconie v.d. Prot. Gem. Wageningen 
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