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Manila, Augustus, 2019
Natte groeten vanuit Manila! Echt koud wordt het
nooit hier, maar echt nat wel! Het regenseizoen is
officieel begonnen en de eerste orkanen hebben we
ook al gehad. Jammer is het dat we, nu het
regenseizoen begonnen is, elke middag vanaf 4 uur
tot de vroege ochtend geen water meer hebben. We
hopen dat het snel weer de hele dag beschikbaar is.
Als we weer water hebben, ziet het er ook een beetje
als ijsthee uit. We zijn dankbaar voor een goed filter
voor drinkwater.
Ziekenhuis
Dank voor alle meeleven tijdens mijn tijd in het
ziekenhuis met longontsteking. 18 dagen antibiotica,
en nu mag ik nog een week, want er bleek nog een
bacterie in mijn keel te zitten, die resistent was tegen
de antibiotica, die ik kreeg. Gelukkig krijg ik mijn
energie steeds meer terug. Een weekje vakantie was
ook heerlijk om de energie weer op pijl te krijgen.
Daarnaast nog twee verrassing verjaardagfeestjes.

training is begonnen door John Stott. Nu is het
Chris Wright. Het is bedoeld om in
ontwikkelingslanden predikanten te helpen
Bijbelse preken te maken. Het opleidingsniveau is
gemiddeld veel lager en veel predikanten hebben
nooit theologie kunnen studeren.

Met dit probleem hebben we op de Filippijnen ook
veel te maken, dus mijn aandacht was getrokken.
Toen ze vertelde dat haar moeder met een papieren plastic afval winkeltje de training ook gevolgd
had en haar predikant, met Bijbelschool training,
graag haar Bijbelstudie bijwoonde omdat ze er
zoveel leerde, wist ik zeker dat ik meer van dit
programma wilde leren.
Langham werkt indien mogelijk niet met maar 1
groep of denominatie in een land, omdat ze zich
willen vermenigvuldigen, en dat is lastig als er
maar 1 groep betrokken is. Gelukkig heb ik door de
jaren heen op de Filippijnen een behoorlijk
netwerk opgebouwd. Uiteindelijk kwamen we
samen met IVCF (studenten werk), OMF, ABCCOP,
Foursquare, Faith Evangelical, Juan Project, Bukang
Liwayway (werk in sloppenwijken), ATS
(Bijbelschool) en een aantal geïnteresseerde
mensen buiten deze netwerken.

Deze nieuwsbrief wil ik vooral ingaan op Langham
Preken. Afgelopen januari zijn we begonnen met de
eerste officiële training, maar sinds die tijd is er heel
wat gebeurd.
De reis naar Langham training
Een vriendin van mij uit Indonesië vertelde over haar
werk voor Langham preken. Ze vertelde dat de

De eerste vergadering hadden alle groepen
afzonderlijke verhalen over de noodzaak van deze
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training. Alle groepen hadden al trainingen voor hun
leiders en predikanten, maar iedereen voelde dat de
preektraining, meer aandacht nodig had en naar een
hoger niveau gebracht moest worden. De tijd was
rijp.
Eerste trainingsweek
Afgelopen januari hadden we de eerste week training
met ongeveer 10 deelnemers van elke groep. Het was
een week hard werken, maar ook relaties opbouwen
tussen de verschillende denominaties.

Na afloop
1. Preek clubs
Het werk was nog niet klaar na de eerste week.
Iedereen was aangemoedigd om een preek club te
beginnen. Een plek waar mensen samen de preek
voor bereiden of feedback geven op de preek als
hij af is. Ze hebben allemaal de criteria en stappen
geleerd.

2. Kleine trainingen
Omdat er maar weinig mensen per denominatie
uitgenodigd waren, werd het materiaal op veel
plekken doorgegeven aan mensen van dezelfde
groep.

Er werd hard gewerkt.
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3. Speciale Samar en Leyte training
In november (4-8) hopen we de training te herhalen
op Samar en Leyte. Deze eilanden staan speciaal
bekend om veel hele kleine kerkjes met predikanten
zonder opleiding. Hier willen we extra aandacht aan
geven.

zijn oorspronkelijke toehoorders en vervolgens
hoe we dat vandaag kunnen gebruiken. We zullen
dan de boodschap (preek) prediken en kritiek
geven aan elkaar om meer te leren.

4. Vertaling materiaal
Momenteel zijn we druk bezig met de vertaling van
het trainingsmateriaal in Filipino (Tagalog) en Waray
(de taal in Leyte en Samar). In de komende maanden
hopen we dat af te maken.
5. Planning voor de tweede trainingsweek.
In januari 2020, hopen we de tweede training te
houden gefocust op het Oude Testament. Deze vindt
plaats in het noorden. Nu al zijn we druk met de
coördinatie en het regelen van alle details.

Feedback van deelnemers
"Mevrouw, ik heb geprobeerd door te geven aan de
predikers in mijn kerk wat ik heb geleerd. We leren
veel, maar worstelen nog steeds met het vinden van
het "grote idee". Hartelijk dank voor het uitnodigen
van ons, zelfs al zijn we van een kleine, arme kerk.
Ook bedankt omdat je ons behandelt zoals je de
"grote jongens" behandelt.” Ds. Ricky M.
Ik word dit jaar zestig en heb God gediend in
preken van het grootste deel van mijn volwassen
leven, inclusief Bijbelse prediking, en zelfs een
masters opleiding af kunnen ronden in pastorale
theologie. Deze training heeft me echter zo
opgefrist en ik heb nu een hernieuwde energie
om het ware Woord van God te delen.
Ds. Rene F.
Een van mijn nieuwe ervaringen hier: preek clubs. We
zullen in deze groep samenwerken om in onze
Bijbelpassages waar te nemen: wie, wat, wanneer,
waar, herhalingswoorden en links en het maken van
duidelijke vragen bij de tekst. Vervolgens vermelden
we het grote idee en schetsen we onze structuur. We
willen begrijpen wat de auteur bedoelde te delen aan

“Langham Preken” leidt mensen wereldwijd op om
Bijbels correct en cultureel effectief te preken. Ik
ben als groepscoördinator gestemd, dus ik zal ons
helpen om door te gaan.
Gary M.

Agenda:
12 aug.

13 Aug.

19-20 aug
21 aug.
27-29 Aug.

Vergadering over het plaatsen van
kort termijn zendelingen bij
ABCCOP
Raad van bestuur vergadering in
“Shepherds home of Servant
leadership”. En in de morgen een
theologische vergadering.
Taal en cultuur training voor
nieuwe zendelingen.
Met Melanie en Bukang Liwayway
kijken naar haar bediening daar.
Kwartaal vergaderingen OMF.
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-Vertaling retreat voor Filipino
vertaling van Langham materiaal.
-Werk in Samar bezoeken.
Forum in Cyprus in relatie tot
langham. Inclusief een vakantie
vooraf de eerste week van oktober.

Zegen!
Iljo
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: 0343-5124444
E mail: info@gzb.nl
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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