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in deze brief >>>
Training update, ondanks de Corona
vonden we toch verschillende
mogelijkheden om door te gaan met de
trainingen.
Een nieuwe uitdaging: Lesgeven aan
theologische master opleiding
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Nieuwsbrief Iljo
in de agenda
02/12

Langham lokale trainers training

Kerst op OMF kantoor

04/12 Kerst met ECC in
Tarlac
07/12 Online vergadering met
Thailand, India en
Pakistan over hoe we
meer kunnen doen in
theologisch onderwijs
voor hen die moeite
met lezen en schrijven
hebben.
09/12 Zendingscommissie
met ABCCOP.

Afgelopen maand stond in het teken van het trainen van locale mensen,
zodat deze ook de training in preken weer aan anderen door kunnen
geven. Vanwege de Coronaregels mocht dit nog niet face-to-face, en
moest het dus via Zoom. Training geven via Zoom kost heel wat meer
organisatie dan een live training. We moesten zorgen dat we allemaal
toegang hadden tot dezelfde documenten, mensen moesten kun preek
“uploaden” en die moesten we in kleine groepjes weer af kunnen luisteren
i.v.m. feedback geven en ontvangen. Vanwege het slechte internet hier
moesten we voor alles ook minstens twee back-up plannen hebben.
Alle lof voor iedereen die betrokken was in het vinden van liederen om
naar te luisteren, spelletjes verzonnen gerelateerd aan preken om de tijd
na de lunch even te breken. Om niet de enige te zijn die les geven,
coachten we verschillende mensen om ook een deel van de lessen te
geven.

Week van de 13e Shepherds
home In Batangas bezoeken.
20-27/12 vakantie!
Nationale Team voor Langham Preken

Iedereen moest een preek opnemen, maar ook op papier laten zien dat ze
het proces snappen en toe kunnen passen. De resultaten waren erg
bemoedigend! De training werpt zijn vruchten af!

De volgende stap is het handboek afmaken en materialen klaarmaken die ze
nodig hebben voor het lesgeven.
Langham heeft ook een boekenpakket beschikbaar gesteld voor alle facilators,
met een commentaar op de hele Bijbel speciaal geschreven voor Aziatische
context en een aantal boeken over preek voorbereiding. Een boek over
luisteren zowel naar de Bijbel als de context van de mensen is zelfs al
geschreven in het Filippijns. Verder willen we bepaalt materiaal geplastificeerd
geven, zodat het makkelijk op het platteland gebruikt kan worden.

Dankpunten
•

•

Helaas kon de face-to-face training voor de bergstammen die doorgaan
vanwege Covid. Hopelijk volgend jaar, net als de training voor Samar en Leyte.
•

•

Voor een goede online
Training voor trainers met 22
afgestudeerden!
Materiaal dat bijna af is in het
Filippijns, zodat de les ook
door anderen gegeven kan
worden.
Einde van eerste semester
lesgeven in wereldzending op
de master opleiding Theologie
hier.
Voor het herstel na Covid
infectie.

Gebedspunten

Zelfs Online vonden we manieren om resultaten de delen. Iedereen kreeg de
uitdaging om de hele Bijbel in een paar plaatjes weer te geven.

•

Het afmaken van het
handboek en alle benodigde
materialen (keer 22).

•

Verdere bescherming, voor
als we proberen langzaam
aan weer wat dingen face-toface te gaan doen.

•

Er moeten hier op de
Filippijnen nog heel wat
mensen gevaccineerd
worden. Veel mensen zijn
nog steeds bang dat er een
chip inzit ofzo.

•

Verkiezingen in mei!

We zien uit naar nog veel meer trainingen volgend jaar!

Eerste Theologische training in Samar

Omdat ik thuis zat met Corona, waren twee van mijn collega’s in Samar voor de eerste theologische training. Helaas werden
ze daar besmet en moesten na afloop thuis in quarantaine. Gelukkig zijn ze inmiddels ook weer hersteld! In de eerste
vakken stonden het begrijpen van de Bijbel, evangelisatie en het leiden van een bijbelstudie centraal.

Volgend jaar hopen we naar nog 3 andere plekken in Samar te gaan voor een eerste preektraining. Op Samar zijn best wel
wat kerken, maar de meesten zijn erg klein en de dominees hebben vaak alleen maar wat losse trainingen van 1-5 dagen
gevolgd en hebben dus nog heel wat training en bemoediging nodig.

Lesgeven aan theologische masteropleiding
Ik ben gewend om les te geven aan mensen zonder theologische training en
vaak zelfs de middelbare school niet afgemaakt hebben. Dus ik was wel
benieuwd hoe het zou gaan. Maar het was toch wel een leuke uitdaging. De
studenten stelden erg veel goede vragen. Van één van hen is de kleine
gemeente nu zelf begonnen om een zendeling op een andere Filipijns eiland te
ondersteunen. Anderen zijn nu ook aan het denken hoe ze zelfs in hun kleine
kerken wel actief iets met zending kunnen doen.
Op dit niveau konden ze ook reflecteren op de Lausanne documenten
(https://lausanneworldpulse.com ), wat mijn “normale” studenten niet kunnen.
Dat gaf een nieuwe dimensie aan theologische reflectie.
Ook is mijn eerste artikel voor het OMF journaal voor reflectieve zendelingen in
de praktijk goedgekeurd en komt deze maand uit. Ook dit was een heel nieuwe
ervaring met de vele versies en verbeterronden. Ook copyright op illustraties,
waar ik nog niets van wist. In hetzelfde nummer geven een collega uit Thailand
en een Filippijnse theoloog hun reactie erop. Het gaat over de uitdagingen van
partnerships en projecten met de Filippijnse kerk, als buitenlandse
zendingsorganisaties.

Colofon
Hartelijke groeten en een goede, veilige en gezegende kerst, ondanks alle
maatregelen,
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

Iljo de Keijzer

Bamboe parol, Filippijnse symbool voor kerst
Als je/u op deze link klikt (of
kopieert), dan kunt u een filmpje
bekijken over de langham preek
training via zoom.
https://www.dropbox.com/s/ddmsl
g6v97ffduy/Langham-1.m4v?dl=0

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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