
 

 

 

 

 
Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek. 

Amos 5:24 

Beste vrienden,  
Het is een indrukwekkend gezicht als je de machtige golven zien komen aanrollen op de kust en dan met 
donderend geweld te pletter slaan in de branding of op de rotsen waarop ze stukbeuken. Een fascinerend 
schouwspel dat we graag van een veilige afstand bezien, maar een verschrikking voor diegenen die erin 
meegesleurd worden, zoals we dat destijds gezien hebben bij de tsunami die op tweede kerstdag 2004 de hele 
wereld choqueerde, of meer recentelijk, de verwoestende tsunami die Japan lamlegde. Water dat leven 
betekend, kan ook verwoestend zijn. Staan ons dit soort dingen ook in Nederland te wachten? Eerlijk gezegd 
weet ik dat niet, ook al is er door verschillende mensen over geprofeteerd. Ik wil het zeker niet uitsluiten want de 
Bijbel spreekt over oordelen Gods en we leven in een de tijd dat het zou kunnen gebeuren. Zo zegt Jezus in 
Lukas 21:25-26: “En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de 
volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de 
dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. Reden tot vrees is dus niet 
ongegrond. Het is goed te weten dat God een grens aan de golven heeft gesteld. Hij heeft alles in Zijn hand.  
 
Maar waarom zou je je slechts richten op de negatieve betekenis van golven. Spreekt Gods Woord ook niet over 
stromen van levend water die uit ons binnenste zullen vloeien? Spreekt het niet over de belofte dat God de aarde 
met gerechtigheid zal bedekken zoals de wateren de bodem van de zee bedekken? Wat dat betreft kunnen we 
wel een tsunami gebruiken, een golf van Gods gerechtigheid die mag golven zoals water en die als een immer 
vloeiende beek Gods recht en gerechtigheid doet zegenvieren. Daarom wil ik blijven drinken uit de bron van 
levend water zodat Gods rivier blijft stromen, overstromen, doorbreken en het land bevruchten met de Geest van 
God. Ik wil met anderen blijven zoeken en strijden voor recht en gerechtigheid, en dat vooral voor de armen en 
de weeskinderen in India. Moge God ons meer van Zijn stromen geven, zodat er golven van gerechtigheid een 
tsunami teweegbrengt die een verwoestende invloed heeft op het diepgewortelde onrecht dat deze kwade 
praktijken mogelijk maakt. Laten we daarom blijven drinken uit de bronnen des levens zodat stromen 
(meervoud) van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Stromen van leven, liefde, kracht, vergeving, 
gerechtigheid, genade, goedheid, genezing en vergeving. Wat een voorrecht om een boodschapper van dit heil 
te mogen zijn. Waar wachten we nog op? Sla de hand aan de ploeg en zie niet achterom. 
 
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 reisgenoten zijn Duane van 

Minde en Sjaak Prins, beiden uit de Pinkstergemeente Alkmaar. Sjaak is vorig jaar met mij in Oeganda 

geweest. Ik kan niet te veel over deze reis zeggen, maar we vragen uw gebed en uw ondersteuning voor deze 

missie. 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. We hebben nog zo’n € 2.000,- nodig. 

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 
Begin september vertrekken we 
met 12 man naar Indonesië. Eerst 
naar Bali en dan ook naar Ambon. 
Afgelopen week is er een ernstige 
overstroming in Ambon geweest. 
Ook Soya, het dorp waar Antje’s 
moeder vandaan komt, is ernstig 
getroffen. Er zijn 11 doden, 5 

vermisten en 2000 mensen dakloos geworden. We hopen Antje’s familie te bezoeken en te bemoedigen, vooral 
hen die getroffen zijn door dit noodweer. Ook gaan Antje’s broer en zussen met hun aanhang mee, 12 man in 
totaal. Voor hen is het de eerste keer, dus zal het ook een bijzondere familiehereniging zijn.  
 
In Ambon zal ik diverse keren 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 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 ruim € 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 – 200%  
Ook hebben we onze project aanvraag bij de Wilde Ganzen ingediend. Het was een hele klus om alle 
documenten bij elkaar te krijgen maar nu is het afwachten of onze aanvraag wordt gehonoreerd. Bid met ons 
mee voor gunst en dat onze aanvraag wordt gehonoreerd. Want als dat gebeurt, dan verhogen ze onze inleg met 
55%. Elke € 1.000,- wordt dan ruim € 1.550,- En dat bedrag telt mee voor de verdubbeling voor de postcode-
loterij, die er dan € 3.100,- 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 verdubbeld 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 zo’n 740 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. Ook zoeken we mensen die als ambassadeurs Abba Village willen promoten en 
helpen met het zoeken naar investeerders. Bent u geïnteresseerd? neem dan contact met ons op! En surf 
daarom naar www.abbachildcare.org. om de laatste ontwikkelingen te bekijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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/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! 

 

THEMA REIS KOSOVO 2012 
Op zoek naar een inspirerende vakantie? 
Ga dit najaar mee naar Kosovo!   
 

Wanneer?  Van 20-27 oktober 2012 
Klik hier voor uitgebreide informatie 

Enthousiast? Klik hier om je aan te melden 

Van 20 tot 27 oktober 2012 organiseert De Brug een reis naar Kosovo. 
Dit gebeurt i.s.m. de Heilbode en Multimissions.  Doel van de reis is: 
persoonlijke geestelijke groei door dagelijkse Bijbelstudies over Gods 
liefde en Zijn plan voor je leven. Vervolgens gaan we dit praktisch maken 
door uit te reiken naar de armen, wezen en weduwen, aan de hand van 
Jacobus 1:27. Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: 
weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de 
wereld en onberispelijk blijven. 

Natuurlijk zal er ook genoeg vrije tijd voor ontspanning en genieten van 
de mooie omgeving.  

Plaats: Gjakova, Kosovo - Datum: 20-27 oktober 2012 

 
India – Voorjaar2013 
We zijn 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 
stond geplant voor maart 2013. Omdat onze contactpersoon 
een conflict heeft gehad met de lokale autoriteiten ligt het nu 
moeilijk om daar nu een campagne te houden. Maar God 
heeft ons een ander contact gegeven, en met hen zijn we nu 
in overleg. Bid dat we gunst van God verkrijgen om ons 
voorgenomen plan te verwezenlijken. Om het budget op tijd 
rond hebben, zoeken we partners die ons financieel willen 

steunen Wilt u onze partner zijn om dit mogelijk te maken? Stort dan u bijdrage op ING 5169971 t.n.v. St. de 
Heilbode, onder vermelding van ‘Campagne Varanasi’. Bij voorbaat dank. 

 
 
Familienieuws – Huize Dieleman  
Er is weer veel gebeurd. Grace en Jonathan zijn inmiddels verhuisd naar hun nieuwe woning en ondanks de 
drukte konden ze toch nog op vakantie. Ook David en Joyce zijn lekker met hun jongens op vakantie geweest. 
Jammer genoeg begaf zijn auto het. Nu heeft elk nadeel ook zijn voordeel, want inmiddels heeft David een 
prachtige nieuwe auto. Jozua is ook in Italië op vakantie geweest en Daniel geniet erg van het kite-surfen dat hij 
tegenwoordig veel doet. Onze Joel heeft afgelopen week zijn 21e verjaardag gevierd (waar blijft de tijd) en is nu 
bezig met een andere woning in Rotterdam. Afgelopen week heb ik een kleine operatie ondergaan, maar alles is 
goed verlopen en aanstaande woensdag 8 augustus alweer vertrek ik naar Cambodja. Antje ziet er vooral naar 
uit om straks, in september, met al haar familie naar Ambon te gaan. Dat wordt vast een heel bijzondere reis. 
Nogmaals dank voor jullie support en tot spoedig. In Zijn liefde verbonden.                                                                                                                        

Jaap & Antje Dieleman 

 

http://www.heilbode.nl/webshop.php
http://www.heilbode.nl/uploads/File/Kosovo_campagne_oktober_2012.pdf
http://www.debrug.nu/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=Aanmeldingsformulier

