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Manila, December, 2019 
 
Dankbaar dat we nog steeds water hebben. 
Dankbaar dat de orkaan “Tisoy” niet recht over 
Manila ging. Dankbaar dat er weinig doden 
vielen in de verwoestende orkaan vorige week. 
Dankbaar om gezond te zijn in de tijd van een 
behoorlijke griepepidemie hier. Dankbaar dat we 
een zieke zendeling met een vliegtuigambulance 
naar Manila konden halen. Ze knapt inmiddels 
op.  
 
Ja, er blijft genoeg over om dankbaar voor te zijn! 
Een kleine terugblik op hoe we in Samar en Leyte 
terecht kwamen. 

 
HAIYAN 
November 2013, een verwoestende orkaan 
maakte Leyte en Samar tot een enorme ravage. 
Kerken, huizen, straten, auto's, winkelcentra, alles 
was verwoest. Het duurde jaren voordat het leven 
langzaam weer op gang kwam. Scholen en 
winkelcentra werden herbouwd, benzine kwam 
weer beschikbaar, auto’s kwamen terug op de 
herstelde wegen. 
 
Vissers gingen terug naar de zee, maar er was 
bijna geen vis meer. De orkaan heeft de stromen 
van het water in de zee veranderd en daardoor zit 
de vis veel verder in de zee, waar de kleine 
bootjes niet kunnen komen. Maar vissen is alles 
wat ze kunnen in een vissersdorp. Mensen die 
vroeger goed af waren, leven nu aan de rand van 
de samenleving. 
 
Groei kerkelijke gemeenten 
Het positieve nieuws is dat door de (financiële) 
inzet via onder andere de GZB en OMF de lokale 
kerken hulp konden geven. De mensen waren van 
deze hulp erg onder de indruk. Ze werden 
nieuwsgierig naar het waarom. De kerken breiden 
zich enorm uit. 

 
OMF and Bukang Liwayway team leeft in dezelfde 
simpele houten huisjes als de gemeente... 
 
 
Kinder- en jeugdkerstfeest in Samar 
Onze jonge (zowel in leeftijd als in tijd op het 
zendingsveld) werkers in Samar hebben contact 
gemaakt met inmiddels heel wat jeugd en kinderen! 
Zoals duidelijk was in deze kerstvieringen! 
 

 
 



                    Nieuwsbrief  47  Iljo de Keijzer                                   
 

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

 
 
Bijbelstudieweek 
In november waren we met 50 predikanten en 
kerkleiders bij elkaar vanuit Samar en Leyte. Wij 
rustten hen toe in Bijbels preken. De meesten zijn 
boeren, vissers, taxi-chauffeurs, die daarnaast een 
kerk begonnen zijn. Door armoede en doordat ze 
vaak alleen de lagere school hebben afgemaakt, 
kunnen ze niet naar een Bijbelschool. 
 
In deze week gaven we ze handvatten...er werd 
hard gewerkt.  

 
Hoe hard er ook gewerkt wordt, er is altijd wel 
even tijd voor een “selfie”. 
 
Het grote verhaal van de Bijbel, het 
theologische verhaal. 
We leerden hen: observeren van het 
Bijbelverhaal. Wie zijn de mensen in het verhaal 
en wat kunnen we over hen leren vanuit de tekst? 

Hetzelfde geldt met betrekking tot de plaatsen en 
tijden. Hoe is het verhaal opgebouwd? Ook keken 
we naar welke woorden herhaald worden en naar de 
kleine woordjes die de teksten tot één verhaal 
maken. 

 
Studenten hadden 10 belangrijke personen en 
gebeurtenissen uit de Bijbel, die ze in de juiste 
volgorde moesten plaatsen. 
 
De doelen van de lessen waren: 

- de kern van de boodschap kunnen vinden  
- structuur aan kunnen brengen in de preek  
- elk punt kunnen illustreren 
- de boodschap kunnen vertalen naar het 

leven van de mensen in hun eigen stad of 
dorp. 

 

 
De verschillende hoofdpunten per groep 
gepresenteerd.  
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Er werd veel in tafelgroepen gewerkt. 
 
Financiële ondersteuning 
De hele week werd hier hard aan gewerkt. Het is 
zo mooi om te zien hoe de cursisten groeien in 
het begrijpen van de tekst en het uit kunnen 
leggen aan hun gemeenteleden. 

 
 
Voor velen was het een hele opgave om een week 
geen inkomen te hebben, en zelfs nog € 8,-  te 
moeten betalen. De werkelijke kosten voor de 
training zijn vele malen hoger, zelfs voor het eten 
alleen al. Maar we willen ook dat de cursisten 
bereid zijn om een bijdrage te geven om deel te 
kunnen nemen. Het blijft een uitdaging om de 
groeiende kerk niet afhankelijk te maken, maar 
tegelijk wel te helpen waar nodig. 
 
 

We zijn dankbaar voor goede Filipino partners, die 
al een groot deel van het werk kunnen doen. Voor 
de internationale relaties en het overzien van alle 
details zijn we vaak nog nodig, maar het was zo 
mooi om met deze groep samen (en nog een 
buitenlander, die al vertrokken was toen de foto 
gemaakt werd) de training te verzorgen. Voor de 
helft was het de eerste keer zo voor een groep te 
staan. We hebben veel aandacht geschonken aan 
coaching vooraf en achteraf. U ziet, ze kunnen nog 
lachen na afloop :-). 
 
 

 
Binnen een jaar na de start van de internationale 
Langham training hadden we al een voornamelijk 
Filipino team. Dankbaar! 
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Agenda: 
8 jan. Vergadering over deel 2 van de 

“Langham” prekentraining. 
11-12 jan. Hermeneutiek in Daet, Bicol 
14 jan Vergadering over de ondersteuning 

die aan ABCCOP-zendelingen 
gegeven wordt. Altijd lastig het 
geld goed te verdelen. 

22 jan. Christian komt als short-termer aan 
om video's te maken over 
Langham preekverhalen en tegelijk 
zelf ook de training mee te maken. 

27-31 jan.  Langham preektraining in Baguio. 
Deel 2 Oude Testament. Ik hoop 
een les en een voorbeeld preek te 
doen. 

7-14 feb. Maarten Kommers, onze OMF-
directeur uit Nederland hoopt op 
bezoek te komen. Daar zien we 
natuurlijk naar uit :-). 

14-15 feb. Simpele Bijbelschooltraining voor 
mensen met weinig achtergrond in 
onderwijs. 

18-20 feb. ABCCOP generale synode 
25-27 feb. Council vergaderingen 
28-maart 1 Retraite in Tagaytay als deelnemer 

voor de verandering:-) 
2-6 Maart Nieuwe werkers 

introductietraining. 
10 maart Begin van een visie trip naar 

Samar. 
 
 
Zegen! 
 
 Iljo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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.  
0653867807    
 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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