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Manilla, oktober 2011 
 
Grace 
Herinnert u zich Grace nog van de laatste nieuwsbrief? 

Ze heeft 2-3 maanden bij mij in huis gewoond om een 
baan te vinden in Manilla. Deze maanden heb ik veel tijd 
met haar doorgebracht en uiteindelijk heeft haar kerk in 
het zuidoosten haar aangenomen als jeugdwerker en 
secretaresse voor de kerk.  

 
Het aantal jongeren dat naar speciale jeugddiensten 

komt, of meer informele Bijbelstudies volgt is binnen een 
maand al enorm gegroeid. Ze lijkt op haar plek daar. Ik 
bel wekelijks met haar om haar te helpen met blijven 
groeien.  

 
 
Mindoro Bijbel School 
Wat een olifantsdracht was het, maar ook wat een 

geweldig resultaat! Het studentenaantal ging in het eerste 
jaar van het nieuwe programma van ongeveer 15 naar 29! 
Ouderejaarsstudenten wisten niet wat hen overkwam toen 
een leerkracht, die normaal altijd alleen maar informatie 
over hen uitgoot, ineens over bepaalde zaken ging 
discussiëren, opdrachten gaf voor groepsdiscussies en de 
leerlingen naar hun ideeën ging vragen. Zelfs op de staf 
heeft het al invloed, laat staan op de nieuwe studenten! 

 
Vroeger werden studenten die regels overtraden, weg- 

gestuurd voor een half jaar tot 2 jaar, afhankelijk van de 
overtreding. Nu wordt er wel discipline uitgeoefend, 
maar de leerling blijft op school en wordt geholpen om 
zijn gedrag te verbeteren. Er heerst nu veel meer 
openheid, omdat de leerlingen voelen dat de leerkrachten 
hen willen helpen te groeien in plaats van te betrappen op 
overtredingen. 

  

 
 
Rijstvelden en varkensbusiness helpen de school in 

de voorziening van hun dagelijkse kosten. We waren 
precies op tijd om de geboorte van een 10-ling! mee 
te maken. 

 
Ik mocht een 3-daagse intensieve cursus geven in 

september, over de rode draad in de Bijbel. 17 
studenten had ik in mijn klas. Op 2 na allemaal 
jongens. Stukje bij beetje werden ze meer betrokken 
bij de verhalen uit de Bijbel en raakten ze enthousiast 
en onder de indruk van alle verbanden tussen het OT 
en NT. Ook leerden ze de Bijbel chronologisch te 
vertellen als groot verhaal. Er bleken verschillende 
echte verhalenvertellers tussen te zitten. Ondanks een 
korte voorbereidingstijd hing de hele groep aan hun 
lippen! Zelfs al viel verschillende keren de stroom uit 
en werkte de video halverwege niet meer, ze hebben  
toch een goed idee van de samenhang van de Bijbel 
gekregen. Een paar intensieve dagen, maar zeker de 
moeite waard! 

 
 
Elke vrijdagmorgen komt de hele school samen en 

zingen ze, doen een spel of iets anders en krijgt één 
van hen de kans zijn levensverhaal te vertellen. Ik 
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kreeg kippenvel van de openheid die er heerst in deze 
groep en dat terwijl ze elkaar pas een paar maanden 
kennen. Veel afgewezen kids krijgen hier de kans 
geaccepteerd te worden, zoals ze zijn! 

 
Aankomend verlof. 
Ik hoop vanaf 7 november tot eind januari weer in 

Nederland te zijn en zie er naar uit velen van u/jullie te 
ontmoeten! Vooral november tot de eerste week van 
december zal ik bezig zijn op diverse plaatsen te vertellen 
van mijn werk. Dankbaar ben ik dat er ook dit jaar weer 
een auto beschikbaar gesteld is en dat ik bij mijn ouders 
kan wonen gedurende de tijd in Nederland. Half 
december heb ik een week voor zendelingen op verlof in 
De Betteld (mede ook om te praten over alle dingen die 
we in de Filippijnen meemaken). Daarna komen de 
verjaardagen van mijn grootouders (tweede helft 80!), 
mijn vader en kerst en oud en nieuw. Dan hoop ik ook 
met mijn ouders en broers een weekje weg te gaan. 
Kortom een bijzondere maand om in Nederland te zijn en 
na 6 jaar deze festiviteiten weer eens op zijn Nederlands 
te vieren! Dit jaar geen vuurwerk en zwempartijen met 
kerst denk ik ☺. 

 
Voor presentaties kunt u contact met de GZB opnemen 

(zie Colofon) en voor meer informele ontmoetingen met 
mijn TFC in Wageningen (zie Colofon). 

 
Agenda: 

13 november: zendingsdienst in Wageningen (avond) 
13-19 november: hoop ik in Wageningen door te brengen 
21 november: ochtend basisschool Hedel 
21 november avond: vrouwenvereniging in Ede 
22 november: basisschool in Hardinxveld-Giessendam 
27 november: Ter Aar 
28 november: meditatie leiden bij GZB; gesprek met 
Wim Poldervaart en een zendingsavond in De Bilt. 
29 november: zendingsavond in Lage Vuursche 
1 december: Stolwijk, zendingsavond 
11-16 december: week voor zendelingen in De Betteld 
31 december-7 januari: vakantie met familie 

 
U bent van harte welkom! 
 

Iljo de Keijzer 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 7 november...  
P/a Prins Willem Alexanderstraat 29 
5321 SB Hedel 
073-5991893 
06-42501166 
 
DeKeijzerIljo@OMF.net 
http://Iljo.algemeenbekend.nl  
facebook: Iljo de Keijzer 
 
 
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 
Website: www.gzb.nl 
 
De Thuisfrontcommissie van Iljo kunt u bereiken via 
de secretaris: 
Aalt Palland 
Molenstraat 1a 
7683 VC Den Ham 
Tel: 0546-671885 
E-mail: aaltpalland@hetnet.nl 
 
Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen 
met de penningmeester: 
Arnoud Bosse 
Thorbeckestraat 130 
6702 BV Wageningen 
E-mail: abosse@12move.nl 
 
Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer 
329201581 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente van 
Wageningen inzake Iljo de Keijzer. 
 


