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Thema: training
Jonge leiders
In samenwerking met een Filipino-echtpaar zijn we een paar maanden geleden begonnen met een training voor
jonge predikanten en kerkwerkers, die potentieel hebben om leiders te worden. Gedurende een jaar trekken we 3
dagen per kwartaal met ze op. Tussendoor houden we contact via facebook en verslagen van opdrachten. Ze leren
veel over zichzelf, hun relatie met God en hoe dat in de praktijk te brengen in de gemeente. Deze week hopen we de
tweede sessie te houden.

De GZB
en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo
Xcxzgz
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
De Thuisfront commissie van Iljo kunt u bereiken via de
secretaris:
Peter Quik. Velgtstraat 23, 5321 SX Hedel. 0653867807
p.a.quik@outlook.com.

COLOFON
Voor vragen van financiële aard kunt u contact
opnemen met de penningmeester:
Jan-William Lapoutre
jwk@lapoutre.be
Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer:
329201581 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente van
Wageningen inzake Iljo de Keijzer

ACTS leerkrachten training
De leeftijd van de toekomstige leerkrachten ligt
behoorlijk wat lager. Dit maakt de groep meer
dynamisch en hopelijk kunnen ze allemaal nog lang
lesgeven... We hebben ook 5 mensen vanuit Samar
en Leyte waar we meer werk willen gaan opstarten.
Dus dat komt heel mooi uit.

Het is mooi de trainingen niet langer alleen te hoeven doen.
Het is veel relaxter om het nu samen met mijn collega te
organiseren. Langzamerhand draag ik alle elementen aan
hem over. De volgende training op 16-20 juli, heeft ds.
Ronnel de leiding en ben ik aanwezig om eventuele vragen
te beantwoorden. Het is een mooie groep van 35 leiders die
straks les gaat geven.

“Langham preken”-training
"Langham preken" is een training die is begonnen door
Dr. John Stott en voortgezet wordt door Dr. Chris
Wright om meer Bijbelse preken te hebben in de
derdewereldlanden.

Phil, een OMF-er vanuit Taiwan, ook betrokken bij
deze training, legde het één en ander uit. De
volgende stappen zijn nu; de juiste mensen
zoeken, financiën en de logistiek regelen.
Waarschijnlijk gaat ABCCOP de training faciliteren.
We hopen in januari, na mijn verlof, de eerste 100
mensen te gaan trainen.

Ik hoop deze training voor de Filippijnen te gaan
coördineren. De eerste vergadering was erg
bemoedigend. Alle groepen die vertegenwoordigd
waren, waren heel blij met deze mogelijkheid.

Iljo de Keijzer, OMF-international, PO Box 1997-1159 QCCPO 1100, Quezon City Philippines 00639257276110, iljo.dekeijzer@omfmail.com, http://iljo.algemeenbekend.nl

Nieuwe werkers training

Binnen OMF hadden we een speciale week voor de
nieuwe werkers. De meesten waren ook duidelijk jonger,
maar we hadden ook een echtpaar van 76 en 79 jaar!
Goede pensioen invulling!

Curriculum training
Afgelopen april was de laatste training voor ons
theologisch curriculum. Het was een speciale tijd
elkaar 4 jaar lang te ontmoeten.

Vier dagen stonden ze samen stil bij het leven in een
andere cultuur en de stress die daarbij hoort. Ze leerden
OMF beter kennen en ook hoe divers onze culturen zijn op
de Filippijnen, hoe ze goed voor zichzelf en elkaar kunnen
zorgen en iets over hoe je de taal kunt leren. Ik mocht een
les geven over hoe je alles wat je in je eigen land geleerd
hebt kunt gebruiken, of aan moet passen aan de
Filippijnse cultuur. Het was een interactieve workshop,
waar ze van genoten. De “thank you” kaart laat iets zien
van de diversiteit waarbinnen we samen mogen werken op
de Filippijnen.
Nu moeten we de geleerde dingen samen uit gaan
werken. Er moet nog heel wat gebeuren om ons
lesmateriaal in orde te maken, maar we hebben nu
wel de handvatten om het goed te doen. Inmiddels
hebben we ook weer een parttime assistent die bij
deze aanpassingen kan helpen.
Hartelijke groet vanuit een nog steeds warm Manilla!
We hebben net de 5-de tyfoon achter de rug en zijn
nu weer wat aan het opdrogen. Dus de natte herfst in
Nederland zal ook wel lukken.
Hopelijk tot ziens!

Iljo

Ik hoop in Nederland te zijn vanaf 8 augustus tot begin november. Ik ben specifiek beschikbaar voor
presentaties van 22 september t/m 6 oktober, maar heb daarbuiten ook nog wel wat tijd beschikbaar.
22 juni
4 juli
10-12 juli
16-20 juli
2-7 Aug
8 aug.
19 aug.
3-5 Sept.
30 sept.
2 okt
3 okt.

Plannings vergadering training "Langham preken".
Theologisch onderwijs training
Onze nieuwe werker in Calapan bezoeken en tegelijk ook een Nederlandse gevangene
daar.
ACTS leerkrachten training
Aantal gemeenten bezoeken in een ander land.
Aankomst in Nederland!!!
Wezep
Verlof reünie OMF
Rijswijk NB
Gebedsgroep Utrecht
ZWO Wageningen

Stuur een email naar: tfciljo@gmail.com of neem contact op met Annemieke van Berkel, telefoon 0317-428119.

