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Huis, Manilla, April, 2020
Warme groeten vanuit Manilla met 36 graden!
Van de week belde iemand mij en vroeg waar ik
was. Met mijn reisschema is dat een vraag die ik
regelmatig krijg. Nu we al 3 weken ons huis niet
uit mogen dan alleen op bepaalde tijden met een
pasje om boodschappen te halen, wist ik even niet
hoe ik moest antwoorden :-). “Eh, thuis?”

Hier zenden de meeste kerken de eredienst uit via
facebook live. Zo bijzonder om facebook op
zondag morgen vol met kerkdiensten te vinden.
Mensen die meeluisteren bij de kerk waar ze in
opgegroeid zijn, mensen die in het buitenland
wonen en nu een keer een Filippijnse preek kunnen
luisteren, enz. Via de berichten onder facebook
live, kan iedereen toch TIJDENS de dienst nog met
elkaar praten :-0.

Pas waarmee ik twee keer per dag boodschappen
mag doen.
Ondanks alle “wetenschappelijke” artikelen dat
het coronavirus 25 graden niet overleeft, hebben
we er hier bij 36 graden nog steeds last van :-(.
Bananen zijn niet meer betaalbaar sinds er een
bericht rondging op facebook dat ze je van het
coronavirus zouden genezen.
Zondagse dienst
Vanwege het online-gemeente zijn, maak ik ook
deel uit van de WhatsApp groep van de Johannes
gemeente in Wageningen. Gisteren (zondag)
werd er druk heen en weer geappt, of het orgel nu
al te horen was en of uitzending gemist, de
website of we-transfer het beste werkte... Zelfs de
kinderpagina werd via WhatsApp doorgegeven.
Zo bijzonder om er even bij te zijn...
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Voor de dienst werd er doorgegeven dat iedereen
die persoonlijk gebed wilde, dat aan kon geven
via messenger en hun nummer achter kon laten,
dan zou het team van ouderlingen die binnen de
dag terug bellen voor telefonisch gebed!
Geweldig toch?

Doordat preken nu online uitgezonden worden,
bedachten we dat dit een goede tijd was om
feedback te geven als predikanten op elkaars
preken, om te groeien op dit gebied. Dus onze
Langham-preken deelnemers proberen nu naar
elkaars preken te luisteren en te reageren of de
preek recht doet aan wat er in de tekst staat,
relevant is voor de luisteraars en duidelijk
uitgelegd wordt.
Sinds de laatste nieuwsbrief...
In december kregen we nog twee orkanen over
ons heen. Veel vissers in Samar verloren hun
boten, huizen moeten weer gerepareerd worden
en de kokosnotenbomen, die net weer vrucht
droegen sinds de Haiyaan orkaan ze verwoest
had, verloren hun bladeren en vruchten weer. We
konden nog een crisisteam sturen, om mee te
kijken wat het hardste nodig was en alvast rijst uit
te delen. Ik zou met een tweede team eind maart
gaan voor de laatste details om weer boten enz. te
geven aan deze mensen, zodat ze weer geld
kunnen verdienen. Maar toen konden we al niet
meer reizen.
In Catarman in Noord-Samar bleek er een
probleem te zijn met de registratie van het stuk
land dat we zouden kopen, om daar te beginnen

met een nieuw werk. We kunnen er momenteel ook
niet heen, om op zoek te gaan naar een nieuw stuk
land. Gelukkig leek de schade van de storm daar
wel mee te vallen.
Taal vulkaan
Een vulkaan met een meer in een vulkaan met een
meer... Een plek waar ik al heel wat vrienden heen
gebracht heb explodeerde ineens enorm. Bijna een
miljoen mensen moesten geëvacueerd worden.
Wekenlang waren kerken evacuatiecentra en
keukens in gebruik om maaltijden te bereiden voor
hen. De vulkaan kalmeerde, mensen mochten
langzaamaan weer naar huis. En toen kwam het
corona virus...
Alle trainingen tot 1 juni zijn in ieder geval
afgezegd. We zagen uit naar een conferentie met
theologisch afstandsonderwijs organisatoren,
zendingsorganisaties en Bijbelscholen, om samen
verder te kijken hoe we dingen gemeenschappelijk
kunnen doen en door kunnen verwijzen. Deze
conferentie wordt helaas, waarschijnlijk een jaar
uitgesteld.

In de tussentijd hebben we vergaderingen via
Skype, Zoom en Messenger. Een uitdaging met ons
slechte internet, maar wel hoogtepuntjes.

Wat nog wel doorging
Langham preektraining Oude Testament, was net
tussen de vulkaan uitbarsting en het Coronavirus in.
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Met ruim 70 predikanten en leiders waren we een
week samen in het koude noorden (11 graden 's
nachts). Voor veel deelnemers de eerste keer om
kou te voelen:-).

Momenteel proberen we via een facebookgroep
informatie te blijven geven aan de deelnemers, hier
ook elkaars preken te bekritiseren. We zijn bezig
een boek te maken met voorbeelden van Bijbelse
preken uit de verschillende genres. Ook proberen
we de stappen in dit proces aan te geven. Verder
ben ik in contact met een uitgever of we twee goede
boeken op het gebied van preken kunnen vertalen
en uitgeven in het Filippijns. Nog genoeg te doen
dus!

Nationale team Langham Preken.
Het was duidelijk dat we als organisatie beter
wisten wat we moesten doen en de deelnemers
hadden ook duidelijk geoefend. Het was super
voor Dwi (Indonesie) en mij om dit samen te
organiseren, nadat we samen onze PhD en ThM
((pre-)doctorale studies) in Oude Testament
hadden behaald. We bedachten allebei dat dit
toch leuker was dan Hebreeuws stampen.

Samen online preek voorbereiden.
Bezoek van Maarten, OMF Nederland
Maarten was nog net op tijd, om internationaal te
kunnen reizen voor zijn bezoek aan ons op de
Filippijnen. Het was een bemoedigende tijd voor
ons Nederlanders op de Filippijnen. Het was mooi
om hem iets van het werk wat we hier mogen doen
te laten zien. Dat is toch heel anders dan wat je via
brieven kan communiceren. We mochten een
Filippijnse verjaardagsfeest en een kerk verjaardag
meemaken. Ook hebben we een Bijbelschool
bezocht en ABCCOP.

Wat de trainees anders wilden doen na afloop
van de training! Geen angst meer om over het
Oude Testament te preken en zorgen dat de
illustraties ook echt helpen :-)
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Het gaat goed hier. Het leven is anders, maar we
hebben nog eten, hebben ruimte in huis en zijn
gezond. Met alle sloppenwijken hier, is dat heel wat
meer dan de meesten hebben!
Zegen!
Iljo

COLOFON
Ik mocht Maarten zelfs voorstellen aan de leider
van de Wereld Evangelische Alliantie: Bp. Ef
Tendero, een Filippijnse ABCCOP predikant.
Agenda:
Eind juli staat langham preektraining in Samar en
Leyte over the Oude Testament gepland. Omdat
iemand uit Taiwan ons komt helpen in het
lesgeven, weten we nog niet of deze door kan
gaan.
Langham nivo-1-training willen we ook plannen
in Isabela (Noord-Oosten), Davao (Zuiden),
Manilla (op zaterdagen) en in twee bergstammen
(Ifugao en Mangyan). Over het wanneer kunnen
we nog geen uitspraken doen.

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
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

Zelfs Buzzer en Woody wachten met smart tot ze
eindelijk weer naar buiten mogen...

t.n.v.: Diaconie v.d. Prot. Gem. Wageningen.
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