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Hedel, april 2014
Verlof in Nederland!
Na, als gevolg van tijdzones, bijna 24 uur in het
donker doorgebracht te hebben, kwam ik aan in
de ‘winter’ in Nederland. Na een prachtig, warm
weerzien met pap en mam, gingen we mijn opa
verrassen op zijn 86-ste verjaardag. Aangezien 8
uur een beetje vroeg is voor een verjaardag, zijn
we gestopt bij een wegrestaurant voor een kopje
Nederlandse koffie. Na zo'n lange reis en jetlag
(voor mijn biologische klok was al 14.00 uur), had
ik echt zin in een kroket, omdat ze die niet in de
Filippijnen hebben. De serveerster was zo lief om
speciaal voor mij de vetpan aan te zetten. Een
warm welkom in Nederland !

Verlof of vakantie?
Verlof is altijd een vaag begrip. Veel mensen,
zowel in Nederland als op de Filippijnen vinden
verlof het synoniem van vakantie.
Ik zal proberen om u een kijkje te laten nemen
in mijn verlof.
Ik mocht vertellen over het werk in de
Filippijnen op twee basisscholen in de
Bommelerwaard en een kinderprogramma
tijdens een zendingsdag in Middelharnis.
Daarnaast mocht ik het ook doen bij drie
catechesegroepen in Stolwijk en Wageningen
en een jongerengroep in Hedel.

Kinderen in Middelharnis proberen te drinken
uit een plastic zakje.
Een van de kinderen kwam naar mij toe om te
zeggen dat ze het drinken niet zo lekker vond.
Ik vertelde haar dat er gewoon ranja in zat, dat
we het alleen op de Filippijnse manier
opdronken. Toen zei ze tegen mij: “Maar u bent
gewend uit een zakje te drinken, wij niet!”

Eerste kroket na twee jaar

Zendings- en gemeenteavonden in Hasselt,
Hedel en Middelharnis en een vrouwenmiddag
in Rijswijk waren er ook.
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Jammer dat ze dat niet door de telefoon gezegd
had. Na Groningen dus weer een paar dagen
terug naar Den Haag, want handtekeningen krijg
je natuurlijk niet dezelfde dag weer terug ☺. Ook
in Nederland is er bureaucratie...

Ouderdag in Amerongen
Heel leuk was ook in Wageningen in en na de
dienst met zoveel mensen weer iets te mogen
delen en weer eens mee te spelen met het
volleybalteam daar, dat ik zoveel jaar geleden
mede-opgericht had.

Bijzonder was ook dit verlof een voorbereidingsweekend mee te mogen maken met het team
van 11 jongeren uit Rhenen, dat komende zomer
een paar weken naar mij op de Filippijnen hoopt
te komen. Ze zijn van plan mee te helpen
klussen, vakantie-bijbel-week, gitaarles te geven
en andere dingen te doen in Manilla. Het is leuk
zo’n groot team te krijgen vanuit Nederland!

Op zowel het OMF- als GZB-kantoor zijn er
evaluatiegesprekken, en daarnaast gebedsdagen
en andere activiteiten waar onze aanwezigheid
gevraagd wordt.
Naast de officiële activiteiten zijn er ook
persoonlijke etentjes, koffie en andere activiteiten
om weer even in contact te komen met mensen
die voor je bidden en/of je ondersteunen en graag
op een meer persoonlijke manier bij willen praten.
Dan is er nog de administratieve kant. Voor mijn
visum heb ik een gelegaliseerde en geautoriseerde
geboorteakte en diploma nodig. Dus eerst naar de
gemeente, daarna naar het ministerie van
buitenlandse zaken en de Filippijnse ambassade in
Den Haag toe. Na gebeld te hebben, wist ik precies
waar ik heen moest en wat ik mee moest nemen.
Toen ik in Den Haag was, vertelden ze me aan de
balie: “Sorry, je diploma moet eerst nog een
verklaring van het DUO, uit Groningen, hebben.

Ze hebben er zin in!
Heerlijk is het ook weer een keer voorjaar mee te
maken. Op de Filippijnen is het altijd warm,
alleen zijn er verschillen in natte en droge
seizoenen. Kale bomen krijgen we dan ook alleen
na typhonen te zien. Het is heel bijzonder zo elke
dag meer blaadjes en bloemen uit te zien komen.
U mag kiezen... Is een zendeling op verlof of met
vakantie? ☺
Noodhulp Haiyan
Terwijl ik in Nederland ben, coördineer nog
steeds de noodhulp via de GZB op de Filippijnen.
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Intussen zijn er weer heel wat huizen herbouwd
en zijn er 20.000 onderbroeken uitgedeeld aan
500 families. Er was wel heel wat kleding
uitgedeeld, maar ondergoed bleek ook hard nodig.
Veel dingen zijn nog moeilijk verkrijgbaar en/of
erg duur.

Zaad voor de bergmensen om de tijd tot de
volgende rijstoogst te overbruggen.
Zodra ik weer terug ben, hoop ik samen met ds.
Wim Poldervaart van de GZB het rampgebied te
bezoeken om de voortgang te bezien.
Voor wie mee wil blijven leven, wil doneren en op
de hoogte wil blijven kijk op:
http://www.gzb.nl/project/gzb-houdtnoodhulpactie#.Uq--BaVq4dc of zoek mij op op
facebook.
Hartelijke groet!
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: 0343-512444
E-mail: info@gzb.nl
Website: www.gzb.nl
De Thuisfrontcommissie van Iljo kunt u bereiken
via de secretaris:
Aalt Palland
Molenstraat 1a
7683 VC Den Ham
Tel: 0546-671885
E-mail: aaltpalland@hetnet.nl
Voor vragen van financiële aard kunt u contact
opnemen met de penningmeester:
Arnoud Bosse
Thorbeckestraat 130
6702 BV Wageningen
E-mail: abosse1@online.nl
Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer: 329201581 t.n.v. Diaconie Herv.
Gemeente van Wageningen inzake Iljo de
Keijzer
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