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in deze brief >>>
Vele lokale training vinden plaats.
Bezoek uit Nederland… alweer!
Wachten…
...en Samar avontuur!
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Nieuwsbrief Iljo
in de agenda
28 okt Bijdrage leveren aan een
zendingsweekend in Filipijnse kerk in
Bauan, Batangas.
2 nov Begin van revisie handboek voor
Langham preektraining niveau 1.
11 nov Online preek voorbereidingsclub
14-18 nov Langham preektraining in
Leyte.
23-24 nov Ontmoeting in Maleisië tussen
seminarie en informele theologische
leiders.
25-27 nov Voorbereiding en training met
Increase.
28 nov-dec 2 Increase conferentie in
Maleisië. Met deelnemers uit informele
theologische training sector vanuit heel
Azie. Ik ben verantwoordelijk voor 3
sessies over contextualisatie.
Dec 8-16 Vakantie in Palawan.

Deze twee
dominees
brachten een
groot deel van
de nacht en
ontbijt samen
door om
elkaars preken
te verbeteren
voor de
Langham
training.

Langham Preken
Sinds de laatste nieuwsbrief hebben er heel wat trainingen plaats
gevonden op verschillende eilanden en ook online. In de bijlage een foto
impressie.
We deden een online-training, 10 weken lang, elke vrijdagavond.
Verschillende mensen met fulltime banen waren op die manier ook in staat
de training mee te maken. Soms betekende dat, dat we na een hele week
F2F (face-to-face) lesgeven in de avond een online training in een bamboe
hutje hadden. Maar als we de veranderingen horen na afloop van de
training, in hoe de deelnemers dingen toepassen, is dat het helemaal
waard.
In Mindenao hadden we een groep waarin zowel deelnemers waren die
alleen basisschool afgemaakt hebben als een groep master studenten.
Studenten hielpen elkaar en tegelijk werd er heen en weer vertaald in de 4
talen die er gesproken werden door de deelnemers. Ze zijn allemaal al
enthousiast voor het volgende niveau in maart.
Mijn huisgenote Jeannette leidt een NGO die kinderwerk doet in de arme
wijken. Alle 24 kinderwerkers leerden samen de Bijbelverhalen goed te
lezen, op de context te letten en hoe dit te vertalen naar het leven van de
kinderen. Soms bereidden ze te snel voor en lazen ze de verhalen maar
half. De verloren zoon wilde “varkensvlees eten” i.p.v. “varkensvoer”. Elke
maandag hebben ze om de beurt de leiding over de weekopening
“langham style” en geven ze elkaar positieve kritiek. De leerdoelen voor de
lessen worden nu ook aangepast: niet alleen kennis, maar ook toepassing.
Voor ons een eerste keer om ons speciaal op kinderwerkers te richten. Het
was zo mooi hun creativiteit te zien.
In Bulacan, net buiten Manilla, hadden we de vraag gekregen van 13
kerken die samenwerken om hun dominees te trainen. We hadden les in
een restaurant, wat het een gezellige sfeer gaf, waarin veel geleerd werd.
Voor het eerst sinds corona konden we ook weer bij een lokale familie
overnachten i.p.v. in een hotel. Het was mooi deel uit te maken van het
gezin voor die week.

Lange adem
Van mijn veldleider kreeg ik de vraag of ik mensen in Samar op kon leiden, om
anderen op het eiland te trainen, op allerlei gebied met betrekking tot een kerk
beginnen of leiden. Geen makkelijke opdracht als je bedenkt dat de meeste
dominees daar wellicht net de basisschool afgemaakt hebben en verder een
aantal dagen of weken training gehad hebben om dominee te zijn. Tegelijk
heeft ook Samar mensen nodig die lokaal anderen kunnen trainen. Alleen kost
het tijd om die mensen te vinden en dan stap voor stap op te leiden. Dat zijn de
plannen voor de komende jaren.

Dankpunten


Inmiddels twee goede
bezoeken van Daan van de
GZB gehad. En toekomstige
werkers voor ABCCOP leren
kennen.
Tweede boek dat vertaald
gaat worden in Filipijns is
klaar en wordt nu
gecorrigeerd.
Bijzondere ontmoetingen en
veel kunnen leren bij de
consultaties in Singapore en
Maleisië.



Van de zomer liep ik een gepensioneerde oud-collega tegen het lijf en zijn
verhaal bemoedigde mij om stap voor stap vol te houden en door te zetten.
Na een lange tijd van een gewenste complete Bijbelvertaling voor de Tawbuid
occidental bergstam was het werk voor het Oude Testament begonnen in 2009.
Hun Nieuwe Testament was al in 2000 klaargekomen. Ruim 20 jaar later is de
hele Bijbel beschikbaar in hun eigen taal.



Gebedspunten

Samen met Ernst Digglmann, Leoh en de nieuw gedrukte Bijbel. Ernst heeft 38
jaar gewerkt met de bergstammen. Hij is inmiddels met pensioen, maar kon
overkomen voor de speciale viering!
Vaak willen we sneller, maar God heeft Zijn eigen tempo; ook voor de kwaliteit!
Misschien heeft het eiland Samar over 10 jaar ook zijn eigen trainers, die de
volgende generatie dominees op kunnen leiden. Tegelijk hopen we met
livelyhood-trainingen ook hun levensstandaard te verhogen.



Het maken van een
handleiding ook voor niveau
2 Langham preken met focus
op het Oude Testament.



Voorbereiding en conferentie
van Increase, en goede reis
erheen.



Genezing van mijn
gescheurde meniscus
hopelijke zonder operatie!
Voortgaand herstel van
longen na Corona.



Training voor Samar en
Leyte werkers volgende
maand.

Nieuwe werkers voor de Filippijnen van de GZB; Jeugdwerk in ABCCOP
Wij zijn William en Monica Jansen. Samen met ons zoontje Misha vertrekken wij begin 2023 naar de Filipijnen. Ook wij
zullen daar gaan samenwerken met ABCCOP, de lokale partner van de GZB. Het is dan vooral het jeugdwerk waar we ons
op zullen gaan richten. We zien er naar uit om daar in Gods Koninkrijk te mogen dienen! En… er is in ieder geval al één
Nederlander waar we Sinterklaas mee kunnen vieren 😊! Wilt u nog meer over ons weten? Neem een kijkje op onze site
www.jeugdwerkfilipijnen.nl.
Een indrukwekkende ontmoeting hadden we met Mimi
Dungganon van de stichting Bukang Liwayway – ‘Dawn for the
poor’. Een arme wijk omgeving Antipolo in Manilla: wat is het
leven van een doorsnee gezin in Nederland anders dan een
gezin in deze wijk. Bukkend voor leidingen die overal
hangen, glibberen we over gladde paadjes de berg af, langs
huisjes die wij geschikt zouden vinden voor onze dieren. Daar
wonen... daar opgroeien... dat lijkt dan uitzichtloos. Toch komen
we middenin die wijk in een kerkje terecht. HOOP! Hoop door
het delen van het Evangelie. Hoop omdat jongeren die zélf
geholpen zijn, hier ook vrijwilligers worden en kinderen vertellen
over Jezus. Druppels op een gloeiende plaat, maar de druppels
zíjn er wél. Door deze druppels is er verwachting. En dat is
bijzonder om te zien!

Samar
Trainingen geven op twee plaatsen in Samar, klonk als een goed idee. Helaas in
de aanloop naar de verkiezingen waren er verschillende schietpartijen in het
gebied waar ik les moest geven. De training hebben we toen uitgesteld tot na de
verkiezingen.
Twee maanden later moest ik eerst 6 uur reizen vanuit Tacloban, Leyte per auto,
maar over een heel slechte weg. Na een snelle lunch eten mocht ik gelijk beginnen met lesgeven. Een deel van de groep vond het moeilijk zich in het Filipijns uit
te drukken en probeerde vragen te stellen in de lokale taal. Met wat ik inmiddels
begrijp van de taal en wat vertaling heen en weer van klasgenoten kwamen we er
samen uit. Het weer was erg slecht, maar gelukkig werkte de microfoon het
grootste deel van de dag, zodat we boven de regenstorm uitkwamen.
Samen leren, samen eten, gelukkig kreeg ik als leerkracht wel een eigen kamer
😊; zelfs met airco… maar toen ik die open deed kwam er een hoop troep uit. Die
was duidelijk lange tijd niet gebruikt. Toen kreeg ik ook nog een waterkoker; waar
ik gelijk water in kookte voor koffie. Toen ik het echter in mijn mok deed kwam er
aarde en kakkerlakken uit. Ook die was duidelijk al een tijd niet gebruikt. Na 4 keer
nieuw water erin koken toch maar koffie gemaakt. In de ochtend werd ik wakker
naast een bijzonder beestje. Een gekko, die net zo lang was als mijn onderarm!
Na een goede training kon ik nog net met het laatste busje mee naar Catarman; 3
uur reiden ongeveer. Ik raakte de tel kwijt van de hoeveelheid haarspeldbochten
onderweg. Na een nachtje slapen nog twee uur reizen tot ik in Las Navas was.
Met drie personen op de motor was geen probleem op het platteland. Na twee
dagen lesgeven, mensen bezoeken en woensdagavonddienst leiden, ging met
een voor mijn smaak iets te klein vliegtuigje weer terug naar Manilla. Oh ja, ik
kreeg nog twee dochters ter adoptie aangeboden… reizen en lesgeven op het
platteland is nooit saai!

Het waren mooie tijden, waarin ik ook zag hoe hard deze trainingen hier nodig
zijn. Zelfs de dominees hebben een heel beperkte Bijbelkennis. Inmiddels krijgen
ze deze week hun derde training. Stukje bij beetje kunnen we ze zo verder helpen
en meer training geven zonder ze uit hun omgeving te halen. Maar het valt niet
mee leerkrachten bereid te krijgen om deze lange ongemakkelijke reis te maken
en natuurlijk om 4 dagen achter elkaar les te geven.
Als u op deze link klikt (of
kopieert), dan kunt u een kort
filmpje bekijken van de laatste
Langham Preek Conferentie in het
zuiden van het land (zie foto
links).

https://youtu.be/hniw
wPR0ArQ

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
De Thuisfrontcommissie van Iljo
kunt u bereiken via de secretaris:
Peter Quik.
Velgtstraat 23
5321 SX Hedel
06-53867807
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.

Contactinformatie Iljo
Iljo de Keijzer
OMF-international
PO Box 1997-1159
QCCPO 1100, Quezon City
Philippines
0063-9257276110
iljo.dekeijzer@omfmail.com
http://iljo.algemeenbekend.nl

