NIEUWSBRIEF 42 ILJO DE KEIJZER
Thema: Jaarlijkse conferentie
Dag 0
19 februari, we vertrekken vanaf het ABCCOP-kantoor om 8am. In twee auto’s rijden we 3-4 uur naar
het noorden (wij 4 en onze race collega 3 uur:-)). Bij aankomst in het hotel voor de conferentie, pakken
we onze koffers uit. Tegelijk komen de eerste sms-berichtjes binnen van mensen, die willen weten wat
het adres ook alweer was, of ze vroeger kunnen inchecken, hoe laat het ook alweer begint etc...
Onze chauffeur rijdt naar het busstation om het materiaal voor de conferentie op te pikken. De grote
dozen met T-shirts voor iedereen (erg belangrijk hier om iedereen een speciaal voor de gelegenheid
T-shirts te geven), boeken en andere materialen op te halen, die we met de bus hebben gestuurd.
Na het avondeten leggen we met elkaar alles klaar voor de volgende morgen.
De hele nacht door blijven er sms-jes en telefoontjes binnenkomen van mensen die onderweg zijn.
Een van de nadelen van een groot land en veel eilanden.

De GZB en de OMF werken samen om de
uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.
Voor adreswijziging en overige informatie kunt u
terecht bij de GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen
Tel: 0343-5124444
Email: info@gzb.org
Website: www.gzb.org

COLOFON
Voor vragen van financiële aard kunt u
contact opnemen met de penningmeester:
Jan-William Lapoutre

De Thuisfront commissie van Iljo kunt u bereiken via
de secretaris:

jwk@lapoutre.be

Peter Quik. Velgtstraat 23, 5321 SX Hedel. 0653867807
p.a.quik@outlook.com.

Giften kunt u overmaken op
bankrekeningnummer: 329201581 t.n.v.
Diaconie Herv. Gemeente van Wageningen
inzake Iljo de Keijzer

Dag 1
Foto 1

5 uur in de morgen, als het buiten nog donker is,
zijn er beneden in de hal al bijna 50 mensen
aangekomen, die vanaf gisteren al aan het reizen
zijn geweest. Maar ze kunnen pas vanaf 12 uur in
de kamer. Gelukkig hebben we water en koffie :-0.
Na ontbeten te hebben gaan we als team aan de
slag om iedereen in te schrijven, een naamkaartje
te geven, T-shirt, gratis boek, materiaal en
bonnetjes voor het eten. De meesten hebben al
betaald, maar nog niet iedereen. Even is er stress
als er 25 mensen extra komen en er geen kamers
meer beschikbaar zijn. Ook dat wordt weer
opgelost gelukkig.

Na een welkom, samen zingen en een
introductie spel gaan we aan de slag met
de eerste workshop over discipleship.

Dag 2
Foto 2 and 3

6am ontbijten met rijst, worst, ei en bami, om 7 uur begint de eerste workshop alweer. Dit is deel
twee over discipleship. Nu wordt er in kleine groepjes geoefend. Na een flinke snack gaan we aan
de slag met de volgende spreker. Hij snijdt een moeilijk onderwerp aan: hoe kun je leven, zonder
schulden. Een groot probleem hier op de Filippijnen, ook in de kerk. Daarna een nieuw ontworpen
“tool” voor evangelisatie, met oefenen en dan is het alweer tijd om te eten...vanmiddag het zaken
gedeelte over beslissingen die genomen moeten worden als organisatie en ook nog een workshop
met onze eigen GZB – Azie coördinator Tim Verduijn. We gaan samen een quiz over Nederland
doen en ls prijs zijn er stroopwafels! Bij de eerste vraag over hoeveel van Nederland beneden zee
niveau ligt, lagen er al 18 van 20 groepen uit :-0. De stroopwafels vielen erg in de smaak!
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Dag 3
We beginnen na een 6 uur in de morgen ontbijt,
met een meditatie, die 15 minuten zou moeten
duren, maar bijna een uur werd. Na een snelle
verandering in het schema van de dag, kwam er
een workshop over evangelisatie, disipleship en
gemeente opbouw.
Na de workshop worden de nieuwe district
(classis) leiders voorgesteld en ingezegend. Het
is goed te zien dat er langzamerhand ook wat
jongeren deze rol op zich nemen.

Ook kreeg werd de algemeen secretaris van de
Wereld Evangelische Alliantie ingezegend als
Bishop emeritus van ABCCOP. Konden in de
drukte nog snel even een foto maken samen.

Officiële overdracht
Net voor de lunch is het dan zover dat ik officieel
mijn positie als theologisch directeur over mag
dragen aan een lokale predikant: ds. Ronnel. Het
was een bijzonder en feestelijk moment, waarin
in een plaque kreeg voor de jaren, die ik ze
gediend heb, en ik ptr ronnel een speciale
ABCCOP houten motor gaf, om alle groei in het
departement bij te kunnen houden.
Een speciaal moment om leiderschap over te
kunnen dragen aan de lokale bevolking. Het is
wel afgesproken dat ik voorlopig wel blijf helpen
en beschikbaar blijf voor advies en de “hogere”
trainingen. Maar al met al een supermooi
moment. Extra mooi nog dat de GZB-leider voor
Azië erbij was :-)

Afstuderen: de dag na de conferentie

De dag na aankomst was er nog een mooi moment. 9
studenten van de school in Malvar studeerden af, tijdens de
kerkverjaardag. Het was een echt feest voor iedereen. De
kinderen begeleidden de samenzang met gebaren, die bij
de muziek hoorden. Alle afstudeerders waren helemaal in
Filippijnse stijl. Het was moeilijk voor de meesten om alles
op tijd af te krijgen, maar ze hebben het gedaan!

Agenda:
13 maart
15 maart
20-22 maart
23 maart
7 april
16-20 april
25-27 april

board meeting Shepherds Home, in Batangas
overleg met alle TEE-directeuren in ABCCOP en overleg over
discipleship voor onze jonge predikanten en leiders.
jonge leiders training
spreken bij afscheid van lagere school in Tanauan
eerste conferentie met 120 huiskerkleiders!
tweede trainings week voor nieuwe ACTS-leerkrachten
upgrading voor curriculum en volwassen onderwijs

7-11 mei
4-8 juni

training voor Filipijnse predikanten in kerkstichting
veld conferentie in Tagaytay

Begin augustus tot begin november hoop ik weer in Nederland te zijn. Ik ben
specifiek beschikbaar voor presentaties rond 22 sept- 6
oktober.

