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Terug op de Filippijnen 

Iljo 

In deze brief >>> 

Terug op de Filippijnen!!!! 

 

Maar toch nog voornamlijk ONLINE 

werk :-( 

Foto katern voor de liefhebbers! 

Nieuwsbrief 

Bericht vanaf de Filipijnen, augustus 2021 - nr. 52 

Hartelijke groet vanuit een ook erg nat Filippijnen. Het regenseizoen is 
begonnen! En de 5-de orkaan van dit jaar komt ook langs. Inmiddels 
regent het bijna non-stop 6 dagen al. Velen zijn al in evacuatie centra; 
bemoeilijkt door Covid-19. 
 
Ik wil u en  jullie eerste iets vertellen van hoe ik terug kon komen hier in 
Manila. Na een steeds verlengd verbod voor buitenlanders om naar de 
Filippijnen af te reizen, gingen in mei de grenzen ineens open voor 
mensen, die nog een geldig visum hadden. En dat had ik! ook mijn tweede 
vaccinatie werd iets vervroegd. Toen was er nog een probleem... een 
vlucht! Er mogen per dag maximaal 1500 mensen op de Filippijnen 
aankomen. KLM had nog twee vluchten in mei en daarna eind juli pas 
weer. Er waren nog twee stoelen beschikbaar! Toen was het ineens hard 
werken om alle apps te downloaden en papieren uit te zoeken. Reizen in 
covid tijden is duidelijk moeilijker dan ervoor :-). 
 
De dag voor mijn vlucht kreeg ik mijn negatieve covid test. Op Schiphol 
moesten we buiten afscheid nemen deze keer. Het arme jonge meisje aan 
in check-in balie had 3 schermen vol met dingen, die ze moest checken of 
ik die had. Gelukkig was alles in orde. Overgewicht van de koffers mocht 
mee. Eindelijk zat ik als enige “witte” in het vliegtuig (de rest was 
voornamelijk Filipijnse mannen, die in de zeevaart werken). Ik had drie 
stoelen voor mezelf.  Ineens komt de hoofdstewardess naar me toe, dat ze 
een email had gehad over mij, en dat ze moest checken of ik formulier A 
had (Ik had formulier A niet, maar ook niet nodig. Collegae hadden hier 
ook al problemen mee gehad), dus is zei dat ik alle formulieren had die ik 
nodig had en die ook gecheckt waren bij de incheck balie. Gelukkig nam 
ze genoegen met dat ik de formulieren had! en mocht ik blijven zitten. 
 
Bij aankomst in Manila, was er even verwarring of we nu wel of niet 
moesten blijven zitten voor inspectie. Uiteindelijk werden we allemaal 
besproeit met een reiniging middel dat echt geen kwaad kon :-) en 
mochten we naar buiten. 
 
We werden opgewacht door veel mensen in uniform van de kustwacht. Na 
nog een formulier en temperatuur check werden we in twee rijen verdeeld. 

In de agenda  

aug 6-9? Batangas reis voor Shepherds 

Home for servant leadership 

 

Sept DMin counseling cursus 

(maandag/vrijdag) 

 

19/08 Brainstorm over onderzoek 

naar hoe dominees hun relatie met God 

zien, vooral in tijden van problemen en 

verdriet. 

 

23/08 Begin Schooljaar ATS. Ik ga 

wereld zending geven elke donderdag 

ochtend. 

 

29/08- 5/9 Vakantie 

 

6/9-10/9 Langham preek training 

curriculum writing 
 

 



Gebedspunten 
Voor Langham preken komen we 

de eerste week van September bij 

elkaar om het materiaal zo te 

maken dat ook iemand met 

weining opleiding de training door 

kan geven. 

Naar aanleiding van o.a. de 

Increase conferentie lijkt er een 

opening te komen om op de 

Seminarie les te geven over TEE, 

en hoe het een goed tool voor 

predikanten en zendelingen in 

opleiding kan zijn. Bidt u mee dat 

dit op de juiste tijd doorgang mag 

vinden?  

Een goede balans van weer dingen 

face-to-face gaan doen en veilig 

blijven i.v.m. corona hier. 

o Dank dat het mogelijk was om

terug te komen naar de

Filippijnen!

o Dank voor de vele mogelijkheden

mensen te ontmoeten tijdens mijn

verlof, ondanks alle corona

restricties.

o Dank voor online/Onsite

Langham nivo 3 en Increase

Online conferentie. Ook hadden

we een ABCCOP Webinar over

een theologisch onderwerp.

o Dank voor een goede verjaardag

in kleine kring en groots op

facebook :-) Dank!

Zeevaarders en niet :-0. Een Filipino, die in Duitsland werkte en ik waren de 
enige in rij twee.  

Toen moesten we van kraampje naar kraampje, waar gekeken werd of we een 
trace app hadden, of onze reservering voor Quarantaine hotel echt was, 
betalen voor de covid test en toen nog een laatste die alles nog een keer 
nakeek. Daarna mochten we door naar immigratie. Ik moest een boete betalen, 
omdat ik doordat de Filippijnen de grenzen dicht had, te lang weggebleven was. 
Via de catacomben van het vliegveld moest ik die ergens betalen en toen 
mocht ik mijn koffers ophalen. Nog wat papieren hier en daar laten zien en ik 
werd in een officiële taxi naar quarantaine hotel gebracht. 

Hier begon 10 dagen 24 uur per dag in een kamer zitten met drie keer per dag 
een maaltijd op een stoel voor de kamer afgeleverd. Gelukkig was er Netflix, 
vrienden die eten brachten en virtuele lunches samen. Op dag 7 werden in mijn 
hotel kamer er TWEE covid testen afgenomen, zodat ze echt zeker wisten dat 
ik geen covid had. Na 52 uur kwam de verlossende email! NEGATIEF.  

Vrienden kwamen me ophalen (nu mocht ik ineens niet een taxi nemen) en ik 
mocht de laatste 4 dagen in thuis quarantaine zijn. En na afloop kreeg ik een 
mooi formulier vol stempels had ik mijn quarantaine uitgezeten had.  

Pannenkoeken actie Wageningen 

De ZWO heeft dit jaar weer een Pannenkoek actie georganiseerd. 
Net zoals afgelopen jaren hadden we  het graag weer bij Markt 17 
georganiseerd maar door de corona kon dit helaas niet doorgaan. We hebben 
gekozen voor een andere opzet door met een groepje thuis te gaan bakken en 
de pannenkoeken te gaan bezorgen. Er waren veel bestellingen doorgegeven . 
Samen met jeugdleden van Lukas en Johannes gingen we aan de slag. Er 
werd met een enthousiast team gebakt en natuurlijk werd er onderling contact 
gehouden via Face time, hoe leuk! De pannenkoeken werden in een mooie  
doos verpakt en bij iedereen bezorgd.  Wat een succes was dat! Een prachtige 
opbrengst van 475,- euro, deze opbrengst is ten goede om het werk van Iljo de 
Keijzer te ondersteunen. 

Opnieuw in Lockdown :-( 

Op de valreep van het versturen van deze brief kregen we het bericht dat we vanaf 6-20 augustus weer in lockdown gaan 

in Manila. Veel details van wat wel en niet mag weten we nog niet, maar bij de reis activiteiten komt nu een extra groot 

vraagteken. Waarschijnlijk worden die uitgesteld. In vrij korte tijd is het aantal dagelijkse positieve testen in Manila 

verdubbeld. De landen om ons heen kunnen de uitbraak niet aan. Dus om deze uitbraak van de delta variant tegen te 

gaan of in ieder geval te vertragen gaan we in lock down. Lockdown is overal ter wereld vervelend! Op de Filippijnen 

betekend dit alleen dat veel mensen deze weken ook geen inkomen hebben (transport ligt ook stil) omdat hier erg veel 

banen een “niet werken, ook geen inkomen” systeem kennen.  

Gelukkig dankzij vele donaties gaat de vaccinatie gestaag door, maar met 110 miljoen inwoners zijn 16 miljoen prikken 

nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Nog steeds overleiden 100-200 mensen per dag aan Corona hier en is het 

erg lastig opgenomen te worden in het ziekenhuis. Een Filippijnse collega wilde van de week zijn vrouw en zoon met covid 

op laten nemen (ernstige ademhalings problemen en uitdroging), na 4 afwijzingen in ziekenhuizen en na 4 uur in de rij 

staan bij ziekenhuis 5 zijn ze maar naar huis gegaan en heeft iemand uit de kerk een zuurstof fles geregeld. Ze maken het 

weer goed nu. 

Dankpunten 



In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over de conferentie, die online plaats zou gaan 
vinden. Voordat ik terug vloog naar Manila, ging deze inderdaad door! Het was een hele 
beleving. De eerste dag ging de Russische vertaling fout en mensen kwamen in de 
verkeerde break out rooms terecht. Maar uiteindelijk ging alles behoorlijk soepel en 
waren ruim 200 mensen online om te leren over TEE. Er werd vertaald in verschillende 
talen en mensen uit de hele wereld waren nu in staat samen verder te denken over 
partnerships, hoe belangrijk de praktische toepassing van theologisch onderwijs is. 

Er was een echt gevoel van de aanwezigheid van God op verschillende punten in het 
programma. We voelen ons gezegend dat veel deelnemers werden aangemoedigd: het 
was inspirerend en bemoedigend. Ik wilde de conferentie niet verlaten! zegt een 
deelnemer, terwijl een ander zei: Een uitstekende en opbouwende conferentie 
waarvoor ik het planningsteam van harte wil bedanken. Het was een geweldige 
prestatie, we blijven leren. Uiteraard ging het ook over Online Les geven in deze Covid 
Tijden. Vooral ook wat we kunnen doen in de vele afgelegen gebieden, met slecht 
internet. 

Voor veel mensen waren de getuigenissen een echt hoogtepunt! We hoorden van 
zeventien mensen in Azië over hoe ze TEE gebruiken en wat het voor hen betekent. Van 
Papoea-Nieuw-Guinea tot Cambodja, en van Nieuw-Zeeland tot Turkmenistan, we 
hoorden mensen God eer bewijzen voor wat hij in hun land heeft gedaan door middel 
van TEE. In het kort, we hadden een geweldige tijd online! (Helaas geen foto, vanwege 
de veiligheid van velen) 

Langham Online en OnSite 
Ook deze conferentie met meer dan 100 mensen die preken moest online door Corona. 
Veel van de armeren hebben geen goed internet, of geen computer. Dus op 7 
strategische plekken hadden we kerken met internet en grote schermen, waar mensen 
uit de huurt konden komen met maximaal 10 tegelijk.  Het was een hele organisatie! 
Uiteraard, waren er gebieden met stroom uitval en moesten groepen gecanceld worden 
doordat mensen besmet waren met corona, maar uiteindelijk hebben de meesten nu 
niveau 1, 2 en 3 afgerond! en zijn velen betrokken bij een “preek club” waar ze samen 
verder leren. 

Als u het afstudeer filmpje wilt zien kunt u op deze link klikken: 
https://drive.google.com/file/d/1HJ5C66R3PH6AiuqdY6pJ6ABAf4SB2L6J/view?usp=shari
ng 

Increase Theologisch Afstands Onderwijs (TEE) 

 

 

Iljo de Keijzer,  

OMF-international  

PO Box 1997-1159  

QCCPO 1100, Quezon City 

Philippines  

0063-9257276110  

iljo.dekeijzer@omfmail.com 

http://iljo.algemeenbekend.nl 

Contact informatie Iljo 

Collofon 

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.

De 3e editie van het OMF 
magazine ‘Vertel het door’ is uit! Het 
thema van deze editie is 'Een hoop die 
zeker is'. Het magazine laat het brede 
werkveld van OMF Nederland zien. Het 
bevat inspirerende verhalen en 
interessante artikelen die draaien om 
zending. In dit nummer is o.a. een interview 
met mij opgenomen. In het magazine staan 
verder pagina’s voor kinderen, columns, 
vacatures, een Aziatische recept, een 
uitneembare poster en een boekenrubriek.  
Als je  het magazien 'Vertel het door' voortaan 
wil ontvangen (per post of digitaal), stuur dan 
een mailtje naar nl.info@omfmail.com 
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