
 

 

 

 

 
Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft,  

stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 
Johannes 7:37b-38 

Beste vrienden,  
Wat een prachtige woorden van Jezus, gesproken op de laatste dag, de grote dag van het feest. Met andere 
woorden, al is het de laatste dag, het is nog niet te laat. Ook nu kan je nog komen en drinken van het water des 
levens om niet. Er is echter één voorwaarde: men moet dorst hebben! Je moet meer willen en heilig ontevreden 
zijn met wat je nu hebt. Je moet hunkeren naar meer. En het tweede is, je moet tot Jezus komen. Dorst alleen is 
niet genoeg, je moet ook gaan tot Degene die deze dorst kan lessen. Heilige ontevredenheid met je huidige 
geestelijke situatie is juist goed. Want die ontevredenheid drijft je aan om meer te willen van God in je leven. 
Zoals Jacob die met God worstelde en zei: “Ik laat u niet gaan, tenzij U mij zegent!” Je bent dus uitgenodigd om 
te komen drinken van het water waar je nooit geen dorst meer van zult krijgen. Integendeel zelfs, want in plaats 
van hunkeren naar dat water, maakt God dat er een stroom op gang komt die vanuit je binnenste naar buiten 
stroomt. Je wordt een bron voor anderen om je heen, want Zijn water in jou maakt je tot een levensbron voor 
hen. Wat een geweldige belofte. Des te meer reden om te drinken van het water dat Jezus geeft. 
 
En wat ik ook mooi vind, is dat Jezus zegt: “Stromen!” Dat zijn er dus minimaal twee, maar er is geen maximaal. 
Het kunnen er twee zijn maar net zo goed 20 of 100. Laten we voor het beste gaan, ja, laten we voor alles gaan. 
Stromen van liefde, van leven, van vrede en vreugde. Stromen van wijsheid, genade en genezing en kracht. 
Stromen van inzicht en van creativiteit. Stormen van voorziening, financiën en wonderen. Stromen van…., leven 
en levenslust, die het dorre land verfrist en de woestijn doet bloeien als een roos. Die stromen zijn aan ons 
beloofd, of liever gezegd, God wil dat die stromen door ons heen gaan. Het gaat dus eigenlijk niet om onszelf, 
maar juist om het welzijn van anderen, zodat zij tot bloei en tot leven komen.  
 
Ik las over de kruiken met zaad die gevonden waren in de grafkelders van de Egyptische Farao’s. Stel je voor, die 
zaden hebben ruim drieduizend jaar nutteloos in die grafkelders gelegen zonder hun bestemming te bereiken, 
totdat de archeologen ze vonden.  Ze hebben die zaden op een zaaibed gestrooid en er water overheen gegoten 
en…., tot ieders verbazing ontkiemden veel van deze oude zaden alsnog. Maar dit gebeurde pas toen ze in 
contact kwamen met het water. Een prachtig beeld van de mens, want ik geloof dat in elk mens een zaad, een 
kiem van goddelijk leven aanwezig is, maar dit zaad moet in aanraking met het water des levens komen om te 
kunnen ontkiemen. En die stroom van water mogen wij dus brengen en uitgieten op het goddelijke zaad dat in 
elk mens aanwezig is. En net zoals de oude zaden uit de graftomben van Farao, zullen velen tot leven komen als 
ze in aanraking komen met het water des levens dat als stromen van levend water uit ons binnenste zal vloeien 
als wij zelf drinken van het water des levens. Wow, wat een fantastische boodschap hebben we toch en wat een 
voorrecht dat we allemaal die rivier met ons mee dragen om leven te brengen, overal waar wij komen. Laat de 
rivier door je heen stromen! Dat is het evangelie, het goede nieuws dat wij prediken. Help ons om dit aan de 
wereld bekend te maken, Gods zegen.  
                                                                                                                                                 JaapcDieleman 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

http://www.heilbode.nl/webshop.php?act=more&id=1021


Cambodja – Van 8 tot 21 augustus zal ik in Cambodja zijn, om samen met Paul Ai een conferentie te 

verzorgen voor voorgangers en leiders uit Vietnam en Cambodja. Mijn reisgenoot is Duane van Minde, 

een jongeman uit Noord Holland en misschien gaat mijn vriend Jaap Houweling ook nog mee. Ik kan er 

niet te veel over zeggen, maar we vragen uw gebed en uw ondersteuning voor deze reis. Paul is een invloedrijke 

apostel uit Vietnam, maar hij kan zelf het land niet meer in, vandaar dat we de Vietnamese leiders in het 

buurland Cambodja toerusten. Veel van deze toegewijde Vietnamese voorgangers hebben nauwelijks kans om 

een training te volgen. Voor hen is deze conferentie dan ook heel bijzonder. Het kost ons € 50,- per leider. Dat is 

een gering bedrag als je bedenkt dat we daarvoor een groot deel van hun reis en verblijfskosten kunnen dekken. 

Voor de meeste van hen is dat echter een enorm bedrag. Om die reden zoeken we zeker 100 sponsors die één of 

meer voorgangers voor hun rekening willen nemen en zo 

bijdragen aan opwekking in Vietnam. Iedereen die ons steunt met 

€ 100,- of meer, mag een boek uitzoeken uit onze webshop. Help 

ons om deze leiders toe te rusten. Maak uw gift over op ING 

5169971 o.v.v. leiders-Vietnam.  Bij voorbaat dank! 

 

Begin oktober zal Paul weer naar Nederland komen om kerken en 

hun leiders hier te bemoedigen. Hij is de vorige keer een grote 

zegen geweest voor allen die hem gehoord hebben. Als u Paul wilt 

uitnodigen voor een spreekbeurt, neem dan contact met ons op. 

We hebben zijn levensverhaal nu ook in boekvorm (zie blz. 1). 

 
 
Indonesië – september 2012 
Het was een feest om vorig jaar 
samen met Antje naar Indonesië 
te gaan. We hebben het plan 
opgevat om dit jaar weer naar 
Indonesië te gaan. Ambon is ons 
hoofddoel dit keer. Alhoewel we 
misschien ook nog een paar 
dagen op Bali zullen zijn. We 

verkeren op dit moment nog in onzekerheid wat betreft de reis data, want we staan op een wachtlijst. We bidden 
dat we toch nog onze planning kunnen rondkrijgen, want we zijn van plan om met 12 man te gaan. Drie van 
Antje’s zussen en haar broer, plus aanhang willen ook mee om dan ook gelijk de familie in Ambon te bezoeken.  
 
Het is een spannend gebeuren om met zo’n grote groep te gaan. Bid met ons mee dat we snel van de wachtlijst 
af gaan en snel definitief kunnen boeken. In Ambon hoop ik diverse keren te spreken want inmiddels hebben we 
goede vriendschappen gekregen met diverse lokale kerken. Als we over Bali vliegen zullen we tevens in de ROCK 
kerk van Bali spreken waar ik al twee keer eerder ben geweest. Uiteraard zullen we in Ambon vooral ook ons 
project bezoeken; het huisje van de familie Loppies. Als het een beetje meezit, moet het huisje zo goed als klaar 
zijn. Maar misschien is het nog net te vroeg voor een opening. Hoe dan ook, we zullen het geheel zeker 
bezoeken en hopen onze achterban daar te zijner tijd verslag van te doen met foto’s van het huisje dat we met 
de hulp van zoveel vrienden hebben kunnen verwezenlijken. 

 
 
 



 

Update – Project: Ambon  

De bouw van het huisje voor de ‘Loppies’ vordert gestaag. 

Op 30 mei hadden we een schitterend benefit-diner in 

‘Kaap Flevo’ aan het Veluwemeer. Hoewel we 80 gasten 

konden ontvangen, was de belangstelling zo groot, dat Rob 

en Erik, de eigenaars van Kaap Flevo, bereid waren om ons meer ruimte te geven zodat we konden uitbreiden tot 

120 gasten. Maar ook daar gingen we ruimschoots overheen. Het was een fantastische avond met overheerlijk 

eten. Dit idee is beslist voor herhaling vatbaar, maar dan wel voor ons project in India, want met de opbrengst 

van deze avond hebben we het budget voor project Ambon rond. Te zijner tijd hopen we u wat foto’s van het 

huisje op Ambon te laten zien. Hieronder alvast wat foto’s van ons benefit-diner. In het midden: Antje die het 

eten opschept voor de gasten die zichtbaar genieten van het overheerlijke Indonesische eten (links en rechts). 

 
 

Update - Project: Abba-Village  
Zoals we in onze laatste brief lieten weten, hebben 
we al € 250.000,- voor ons project. We zijn heel erg 
dankbaar voor dit startkapitaal. De architect is bezig 
om de huisjes te tekenen en binnenkort hopen dan 
ook de eerste huizen te bouwen. 

 

Wilde Ganzen  
Ook hebben we contact gehad met de “Wilde Ganzen”. Ze zijn enthousiast voor ons project en hebben ons 
aangespoord om een aanvraag te doen. Als we daarmee door de beoordeling komen, verhogen ze onze inleg 
met 55%. Elke € 1.000,- wordt dan ruim € 1.500,- En dat bedrag telt mee voor de verdubbeling voor de 
postcode-loterij, die er dan € 3.000,- van maakt. Uw inleg wordt dus 3x zoveel waard. Dat is een extra reden om 
nu te investeren in Abba Village, want hoe meer we inleggen bij de Wilde Ganzen hoe meer er verdubbelt wordt. 
Daarom wil ik u aansporen om juist nu te investeren en een aandeel te hebben in dit project. Om die reden 
hebben we 1000 aandelen van € 1.000,- om 1000 kansloze kinderen een nieuwe toekomst te geven.  
 
We zoeken dus nog 750 ‘aandeelhouders’, mensen die een aandeel willen kopen, om deze droom waar te kunnen 
maken.  Als u er één van bent, klik dan hier om een aandeel te kopen. Bid met ons mee voor dit wonder zodat 
we snel onze droom kunnen verwezenlijken. Verder zoeken we ambassadeurs, mensen die Abba Village willen 
promoten en meehelpen met het zoeken van investeerders. Bent u geïnteresseerd? neem dan contact met ons 
op! Er is gewoon teveel gebeurd om in een paar zinnen te vertellen, surf daarom naar www.abbachildcare.org. 
om de laatste ontwikkelingen te bekijken. Ook hebben we een prachtige folder gemaakt, zestien pagina’s in kleur 
die het hele verhaal vertellen. U kunt die folder hier lezen of downloaden. We zien uit naar uw reacties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.heilbode.nl/www.heilbode.nl/Project Ambon.html
http://www.abbavillage.org
http://www.heilbode.nl/partners.php?project=Abba%20Village
http://www.abbachildcare.org/
http://www.heilbode.nl/uploads/files/Abba%20Village.pdf
http://www.heilbode.nl/webshop.php?act=more&id=1022


 
Twee nieuwe boeken 
 ‘Apostel’,  vertelt het spannende levensverhaal van Dr. Paul Ai uit Vietnam die eind 2011 in ons land was. Overal 
waar hij sprak werd deze bijzondere man en zijn indringende levensverhaal heel goed ontvangen. Nu is zijn 
verhaal ook in boekvorm. Klik op de banner om direct naar de webshop te gaan waar u het kunt bestellen. 
Verder hebben we ook nog het boek ‘Morele Revolutie’ van Kris Vallotton uitgegeven. Een bijzonder boek over 
seksualiteit vanuit een goddelijk perspectief. Het beste in zijn soort dat ik gelezen heb. Om die reden hebben we 
het dan ook uitgegeven. U kunt de boeken bestellen in onze webshop door hier te klikken. Echte aanraders! 

 
 

Kosovo – Oktober 2012  

Aanvankelijk hadden we een groepsreis naar 

Kosovo geplant voor deze zomer, maar omdat 

Ingrid van Diest, een van de trouwe vaste medewerkers 

pas is getrouwd, leek het ons beter, deze reis uit te stellen 

tot in het najaar. Zoals het er nu uitziet zal deze reis 

gehouden worden in week 43 (22-28 oktober). Wie mee 

wil kan er alvast rekening mee houden. 
 

Misschien heb je nog nooit een zendingsreis gemaakt, 

maar dat kan nu dus veranderen, want we hopen met een hele groep naar Kosovo te gaan, naar onze vrienden 

Bram Oosterwijk en Ingrid van Diest die al jaren werken onder de wezen en weduwen en de ouderen. We zullen 

naast mooie tijden van gebed en samen kijken naar wat God te zeggen heeft over wezen en weduwen, hen 

daarna ook zelf gaan opzoeken en helpen. Die ervaring zal je ogen openen voor het leed van deze 

oorlogsslachtoffers. Ik verzeker je dat zo’n reis je leven voorgoed zal veranderen. Naast wat we gaan doen voor 

de mensen, zal je zeker ook erg genieten van het prachtige landschap, de Turkse koffie, de kebab en het lekkere 

eten uit de Balkan. Hou onze site in de gaten voor meer gedetailleerde informatie. 

 
   

India – Voorjaar 2013  

Verder zijn we bezig met een campagne in Varanasi, 

India. Varanasi staat bekend als één van de heiligste 

steden in India, waar heel veel weduwen (± 50.000) 

rondzwerven. De campagne staat geplant voor in het voorjaar 

van 2013. Omdat onze contactpersoon een conflict heeft 

gehad met de lokale autoriteiten ligt het nu moeilijk om daar 

een campagne te houden.  Bid met ons mee dat dit conflict 

wordt opgelost en/of dat God ons een ander contact geeft, 

waardoor we dit conflict kunnen omzeilen. Om het budget van € 10.000,- op tijd rond hebben, zoeken we 

partners die ons financieel willen steunen Wilt u onze partner zijn om dit mogelijk te maken? Sort dan u bijdrage 

op ING 5169971 t.n.v. St. de Heilbode, onder vermelding van ‘Campagne Varanasi’. Bij voorbaat dank.  

 
Familienieuws – Huize Dieleman  

De vakantie staat weer voor de deur. Voor velen een tijd van ontspanning en genieten. Antje en ik zijn er al even 

tussenuit geweest, maar hopen de komende tijd ook heerlijk te genieten van de zomer in Nederland. Grace en 

Jonathan zijn druk met het opknappen van hun pas gekochte huis in Vlissingen. Wij zijn ook nog een weekendje 

wezen klussen. Het schiet lekker op en ze verwachten een dezer dagen te verhuizen. Wellicht dat we in juli nog 

even een weekje naar Zeeland kunnen om op hun huis te passen, terwijl ze dan zelf op vakantie gaan. Het lukt 

me nog niet om tijd te vinden voor mijn nieuwe boek. Hopelijk lukt het in de vakantieperiode om er wat schot in 

te krijgen. Antje ziet er vooral naar uit om straks met veel van haar familie naar Indonesië te gaan. Maar voor 

wie binnenkort op vakantie gaat, wensen we nu alvast een heel goede vakantie periode toe. 

 

In Zijn liefde verbonden.                                                                                                                       

Jaap & Antje Dieleman

 
 

http://www.heilbode.nl/uploads/files/Kosovocampagne.pdf
http://www.heilbode.nl/webshop.php

