
 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij mijn eerste nieuwsbrief … boordevol  
informatie over Call2theNations en mijn vertrek 
naar Borneo. Veel leesplezier! 
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Geroepen... 
Elk leven kent zo zijn wegen en seizoenen – zo ook mijn leven. Soms wordt er 
een klein zaadje geplant wat daarna nog jarenlang de tijd nodig heeft om te 
ontkiemen en wortel te schieten voordat het uiteindelijk vorm krijgt. Zo 
werd bij mij al vele jaren geleden het verlangen geboren om mijn God te die-
nen buiten de grenzen van Nederland. Sluimerend aanwezig, onmerkbaar 
soms en dan weer wat meer aan de oppervlakte. Het verlangen groeide tij-
dens een zendingsreis een paar jaar geleden naar Roemenië en weer later 
tijdens de reis van Harvest Ministries naar Living Waters Village op Borneo 
– toen ik daar 2½ jaar geleden was, ervoer ik sterk dat ik op deze plaats 
voor lange tijd zou terug komen. En in de tussentijd ging het proces van 
voorbereiding en groei gewoon verder. In de loop van vorig jaar leek alles in 
een versnelling te komen. In het najaar mocht ik weer voor 5 weken naar 
LWV en op allerlei manieren sprak God duidelijk dat het nu tijd is om de 
stap te maken. Hij liet me een visioen zien van een kruis dat voor me uit naar 
het Oosten vloog. En de tekst uit Handelingen 16:9-10 werd heel persoonlijk 
voor mij: Come over to Macedonia (Borneo) and help us – and they went to 
preach the gospel. Ik weet me geroepen om het Woord van God te versprei-
den aan de natiën. Gods hart klopt intens voor hen die Hem nog niet kennen 
en die in nood verkeren. Zijn roepstem klinkt steeds duidelijker: Kom tot 
Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven (Mattheus 
11:28). Wat een voorrecht om te mogen bijdragen aan levens van jonge kin-

deren: om hen te helpen op de weg naar de 
voeten van de Schepper en naar een hoopvolle 
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jaar van de middelbare school; een ziekenhuis, kerk, trainingscentrum, 
een heleboel gezinshuizen en slaapruimtes, een bakkerij, een winkel-
tje, een zwemparadijs (de rivier), enz enz. Alles wat nodig is om met 
nu zo’n 500 kinderen samen te leven. Aangezien er visie is om uiteinde-
lijk 1000 verwaarloosde en eenzame kinderen op te kunnen vangen, is 
er nog een heleboel te doen. Gelukkig helpen de kinderen zelf ook mee. 
De tieners en jeugd krijgen een steeds grotere rol in het dorp of ze 
gaan terug naar hun eigen kampung om hun ervaringen daar ook weer 
te delen. 

Voor meer informatie over dit project zie: 
www.heyboer.org 

Psalm 67:2-4 (NLT) 

May Your ways be known throughout the earth, Your saving power among people everywhere.  May the 
nations praise You, O God. Yes, may all the nations praise You. Let the whole world sing for joy, because 
You govern the nations with justice and guide the people of the whole world. 

Living Waters Village - Borneo, Indonesië 

Een heerlijke plaats in het midden 
van de jungle. Zo’n 10 jaar geleden 
is Ronny Heyboer hier begonnen 
met de bouw van een dorp waar 
kinderen uit de jungle van alle 
stammen en achtergronden wel-
kom zijn. Een veilige haven voor 
kinderen uit moeilijke situaties. 
Borneo is een arm deel van Indo-
nesië en veel kinderen zijn wees 
of hun ouders kunnen niet goed 
voor hen zorgen. In Living Waters 
Village krijgen ze een warme fami-
lieomgeving met verzorging, on-
derwijs en heel veel liefde. God 
staat centraal in alles. Veel kin-
deren groeien op in hun kampung 
(dorp in de binnenlanden) onder 
sterke invloed van het animisme: 
ze leven steeds in angst dat ze 

een van hun vele goden misschien 
niet genoeg aandacht geven. In 
LWV leren ze dat Jezus Christus 
eens en voor altijd voor hun ge-
storven is om hen te bevrijden van 
angst en pijn. Een hele nieuwe we-
reld gaat open.  

In de twee keren dat ik daar nu 
geweest ben, heb ik diverse kin-
deren voor het eerst daar zien 
binnen komen; met een diepe 
angst en spanning. Hoe bijzonder 
om hen binnen korte tijd te zien 
veranderen in blije, opgewekte 
kinderen! 

In het dorp wordt hard gewerkt 
om de groeiende groep kinderen 
te kunnen verzorgen. Inmiddels is 
er een basisschool en het eerste 
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Contact gegevens 
 

Call2theNations 
 
 

Telefoon nummer in NL:  

070-4190182 of 
06-10568740 
 
E-mail adres:  

info@call2thenations.com 
 
Voor financiële ondersteuning: 

NL67INGB0008201619  
t.n.v. 
Christengemeente Harvest 
o.v.v. Call2theNations 
 

http://www.heyboer.org
http://www.heyboer.org
http://www.heyboer.org
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Inmiddels ben ik gestart 
met de bediening 
Call2theNations en bereid 
ik me voor op mijn vertrek 
begin mei. En daar komt 
nog heel wat bij kijken: 
huis leegruimen, verzeke-
ringen uitzoeken, werk-
zaamheden overdragen, 
een nieuwsbrief schrijven, 
een website maken, een 
thuisfrontteam, gebeds-
team en sponsors zoeken 
en nog veel meer. En in de 
tussentijd probeer ik zo-
veel mogelijk tijd door te 
brengen met familie en 
vrienden. Laat de komen-
de tijd gerust wat van je 
horen!!  

Het is een heerlijk avon-
tuur waarin God elke stap 
in Zijn handen heeft. 
Waar Hij roept, werkt Hij 
ook elk detail uit! Dat 
geldt voor mijn leven en 
dat geldt ook voor jouw 
leven. Als je wilt groeien 
in de bestemming die God 
voor je heeft, pak dan het 
advies van Jezus vast; in 
Mattheus 7:8 zegt Hij 
Ieder die bidt, ontvangt. 
Wie zoekt, vindt. En voor 
wie klopt, gaat de deur 
open.  Verwacht het van 
Hem en Hij zal het je ge-
ven, op de juiste manier 
en de juiste tijd. 

Ik ben Hélène Vlijm, zus van Kris-Tina, getrouwd en 
moeder van twee gezellige tieners. Ik bewonder mijn 
zus dat ze de roep van God om naar Borneo te gaan, wil 
volgen en zo alles wat ze hier heeft opgebouwd achter 
te laten. Ik wil haar graag met raad en daad terzijde 
staan en als vertegenwoordiger van de familie in aller-
lei zaken ondersteunen. 
 
Mijn naam is Greet Berghuis, getrouwd met Herman en 
samen hebben we drie kinderen. We hebben Kris-Tina 
leren kennen begin 2005, toen wij als gezin de dien-
sten en activiteiten van Harvest Ministries begonnen 
te bezoeken. Het eerste contact verliep vooral via de 
kinderen, aangezien er veel kinderactiviteiten plaats-
vonden waarachter zij de drijvende kracht en organi-
sator was. De ‘klik’ was er vanaf het begin en in de loop 
van de tijd is dit uitgegroeid tot een hechte vriend-
schap. We bewonderen haar om haar trouw naar ons 
(hulp, bijles, vriendschap, gebed, organisatie etc.) en 
naar God en Zijn gemeente. Hoewel ik het lastig zal 
gaan vinden om haar niet meer dichtbij te hebben, vind 
ik het geweldig dat ze nu gaat vertrekken. Dat klinkt 

raar, maar ik kan het zeggen omdat ik weet dat ze de stem van haar Heer 
en Vader volgt. Als lid van het ThuisFrontTeam hoop ik iets voor haar te 
kunnen betekenen op afstand, door gebed, praktische zaken en natuurlijk 
gewoon vriendschap.  
 
Ik ben Anne, 19 jaar oud en dochter van Greet. Ik studeer Engels aan de 
Universiteit in Utrecht en doe hiernaast nog een heleboel andere dingen. 
Ik houd ontzettend van zingen, dansen, muziek maken, en dit alles wil ik 
doen aan de God die mij elke dag opnieuw zoveel genade en onvoor-

waardelijke liefde geeft. Toen ik 12 jaar oud was, 
maakten Kris-Tina en ik onze eerste reis samen; naar 
Roemenië. Sindsdien hebben we vele reisjes samen 
gemaakt en kennen we elkaar goed. Ik voel me dan ook 
zeer vereerd om haar nu in de reis die ze zonder mij 
gaat maken te steunen en dragen in gebed. 
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Bij een vertrek naar de andere kant van de wereld, komt veel kijken! 

Ik ben erg blij met allerlei mensen die achter me staan en me helpen, 
ieder op zijn/haar eigen manier. Zo is er een GebedsTeam dat me vooral 
geestelijke support geeft door trouw te bidden voor Call2theNations en 
mij persoonlijk. Gebed is de belangrijkste pijler van deze bediening: als 
je hieraan ook een bijdrage wilt leveren, mail me dan even voor meer 
informatie. Elders in deze brief staan ook gebedspunten. 

Verder zijn er drie hele lieve mensen die samen mijn ThuisFrontTeam 
vormen: ze helpen op allerlei gebied, nu rondom mijn vertrek, maar ook 
straks als ik weg ben, zullen zij mijn steun en toeverlaat op afstand zijn. 
Ze stellen zichzelf even voor: 

GebedsTeam en ThuisFrontTeam 



Om voor te bidden 
 

* Dat Gods liefdevolle roep voor de naties 
meer zal klinken en gehoord zal worden 

* Praktische en geestelijke voorbereiding 

* Goede voortgang van de taalstudie 
Indonesisch  om met de kinderen te kunnen 
communiceren. 

* Een goede oplossing voor mijn 2 katten 

* Het bouwen van een website voor C2tN 

* Voor financiële voorziening 

* Voor duidelijkheid op welke manier jij 
deze bediening eventueel kunt steunen  

Om voor te danken 
 

* Gods leiding in elke 
detail van de 
voorbereiding 

* Vele meelevende en 
helpende mensen: 
ThuisFrontTeam, 
GebedsTeam, achterban 

* Voor elke deur die de 
Heer opent zodat Zijn 
boodschap van liefde en 
waarheid meer bekend 
gemaakt wordt aan de 
natiën 

1 Timotheus 2:1,3-6 
“Allereerst vraag ik dat men 
gebeden, smekingen, 
voorbeden en dankzeggingen 
verricht voor alle mensen... dit 
is goed en welgevallig in de 
ogen van God, onze redder; 
Hij wil dat alle mensen gered 
worden en tot de kennis van 
de waarheid komen. Want God 
is één; één is ook de middelaar 
tussen God en de mensen, 
Christus Jezus. Hij heeft 
zichzelf gegeven als losprijs 
voor allen; Hij heeft op de 
vastgestelde tijd een 
getuigenis afgelegd.” 
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Wat kun jij doen? 

 

Gebed 
Gebed is de belangrijkste motor van deze 
bediening en bovendien een geweldige manier om 
vanuit je binnenkamer mee te werken aan Gods 
werk aan de andere kant van de wereld. Hierboven 
staan enkele dank– en gebedspunten.  
 

Op de hoogte blijven 
Ik zal regelmatig een weblog bijhouden en een paar 
keer jaar  een nieuwsbrief versturen.  Ik vind het 
superleuk ook berichtjes terug te ontvangen! 
 

Financiële steun 
Deze bediening is afhankelijk van giften. Ik geloof 
in de belofte van Jezus in Mattheus 6:33; wanneer 
ik mijn energie richt op het Koninkrijk van God en 
Zijn gerechtigheid dan zal er geen tekort zijn. 
Bij deze nieuwsbrief is een machtigingskaart 
bijgevoegd. Als je me financieel wilt ondersteunen, 
kun je dit daarop aangeven. 

The Lord is king! Let the earth rejoice! Let the farthest coastlands be glad.            Psalm 97:1 (NLT) 


