Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf;
maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.
Johannes 12:24
Beste vrienden,
Dat is de paradox van het evangelie; ontvangen door te geven, vermenigvuldigen door te delen, vinden door te
verliezen en sterven om te leven. Alleen degene die de proef op de som hebben genomen weten dat het waar is.
Als het zaad niet gezaaid wordt, zal er nooit een oogst komen. Dat is de les die we steeds weer moeten leren.
Uiteraard moeten we ons oude leven afleggen en sterven aan onze zonden. Maar dat is niet hetzelfde als het
zaaien van het goede zaad. Want als het sterven aan onze oude mens zaaien zou zijn, zouden we juist nog meer
oude mens oogsten. Nee, de oude mens moet gekruisigd worden, maar de nieuwe mens, die God zelf in ons
gepland heeft, die snoeit Hij, zodat we meer vrucht zullen dragen. Abraham moest niet Ismael offeren, maar
Izaäk, de jongen waardoor Gods belofte in vervulling zou gaan. Maar als je Izaäk offert, offer je dan niet je hele
toekomst op? Hoe moet Gods belofte dan in vervulling gaan? Dat is de paradox, maar toch is dat Gods weg. En
als we dat, wat uit God geboren is, offeren aan God, kan Hij dit wonder doen en Zijn belofte waarmaken. Het
gebeurd dan niet meer door onze kracht en inspanning, maar dan verleend God als het ware onsterfelijkheid aan
dat wat Hij ons heeft beloofd.
Waarom zou God zoiets van ons vragen? Ik denk dat Hij wil zien of we meer van Hem houden dan van alles wat
Hij ons zou kunnen geven. Hij wil niet dat wij een afgod maken van alle mooie dingen die we van Hem
ontvangen. Niet van onze gaven, onze bedieningen, onze talenten. Niet van onze visies en dromen en visioenen.
Niet van wat dan ook. Hij wil zien of we Hem meer lief hebben dan alles wat Hij ons wil geven. En als we deze
proef doorstaan, dan geeft Hij ons alles terug en nog veel meer. Als wij sterven aan onszelf en aan onze dromen,
dat kan Hij bezit van ons nemen als nooit tevoren en Zijn heerlijkheid in ons openbaren. En ik geloof dat de
wereld daar op wacht: “het openbaar worden van de zonen Gods!” Mannen en vrouwen die gestorven zijn aan
zichzelf, zodat Jezus zichtbaar in hen wordt. Laten we daarom ons zaad zaaien, zodat er een grote oogst van
zielen zal zijn voor Zijn koninkrijk. De komende maand hopen we dat ook weer te gaan doen in Hoima, Oeganda,
waar we verwachten duizenden zielen te bereiken met het goede nieuws van onze Heer. Wilt u mee zaaien,
zodat we samen een grote oogst mogen binnenhalen? Lees er alles over verderop in deze brief.
In navolging van Christus,
Jaap Dieleman

Verslag Indonesië – 12 april - 5 mei 2011
Het was een feest om samen met Antje naar Indonesië te gaan. Bali en Surabaya waren geweldig,
maar vooral Ambon was heel bijzonder voor Antje. We hebben daar een schitterende leidersconferentie
gehad met zo‟n 80 kerkleiders uit heel Ambon. Ik heb vooral gesproken over Gods vaderhart en de rol
van leiders om vaders te zijn. Twee van mijn boeken zijn vertaald in Bahasa zodat we de voorgangers naast
het onderwijs ook deze boeken konden geven. In de avonden hadden we opwekkingsdiensten en Gods
aanwezigheid was buitengewoon. Mijn gastheer, Lesly Tubalawony, wil graag dat we terugkomen om de leiders
nog meer te onderwijzen over Gods grote Vaderhart. Op die zondag kwam er spontaan een Moslima tot geloof.
Maar het allermooiste was toch we de ontmoeting met Antje‟s familieleden. Ze heeft hen voor het eerst mogen
ontmoeten. We zijn ook in het dorp Hatalai geweest en hebben het huis gezien waar haar vader is geboren en
ook het huis waar haar moeder is geboren in het dorpje Soya. Maar het allermooiste was dat we op de
afscheidsavond het evangelie mochten
uitleggen en 17 familieleden tot Jezus
mochten leiden. Dat was beslist het
hoogtepunt van deze reis. Maar er is
nog iets dat ons hart raakte en dus
zijn we spontaan een nieuw project
gestart voor de familie Loppies, die in
een klap alles kwijtraakte.

Geluk bij een ongeluk
Op vrijdag 13 augustus 2010 heeft een enorme aardverschuiving het huis van de familie „Loppies‟ volledig
verpletterd. Hun hele inboedel ging daarbij verloren. In één klap waren ze letterlijk alles kwijtgeraakt. Gelukkig
was er niemand thuis, maar ze moeten weer helemaal opnieuw beginnen. Een onbegonnen werk voor deze arme
familie met schoolgaande kinderen. Het werk ligt dan ook stil want geld om een huis te bouwen is er niet. We
raakten bewogen met hun lot en willen hen graag helpen. Ze hebben ongeveer € 10.000,- nodig om een
fatsoenlijk huisje te bouwen hun gezin met zeven kinderen. Om snel te kunnen beginnen hebben we alvast
€ 1.000,- gestuurd en nu zoeken we sponsors die mee willen helpen om deze droom te verwezenlijken.
Wilt u meehelpen?
Stort dan uw bijdrage op ING rekeningnummer 5169971 van Stichting de Heilbode ten name van “Project
Ambon”. De „Loppies‟ zullen u buitengewoon dankbaar zijn. En alle sponsors willen we graag een mooie poster
van de baai van Ambon sturen. Vermeld dan bij uw gift dat u deze poster graag wilt hebben. Klik hier als u direct
wil doneren en hier kunt u een uitgebreid verslag van dit project lezen.
Oeganda – 14 -21 juli 2011
Ik kom al 26 in Oeganda en dit keer gaan we naar Hoima, een stad in west Oeganda aan de grens met
de Congo. Onze lokale crusade-manager Fredrick Robert heeft hard gewerkt en we kunnen volgens
hem zo‟n 12.000 bezoekers verwachten in de campagne en ongeveer 300 tot 400 voorgangers en
evangelisten in de leidersconferentie. Ook zullen we gevangenen bezoeken, armen eten geven, en wezen,
weduwen en zieken bezoeken. Veel evangelisten gaan naar Kamapla of Jinja. Niet velen reizen af naar het
noorden of westen, omdat het relatief dun bevolkt is en omdat het vaak ook gevaarlijker is. Juist daarom hebben
we voor deze plaats gekozen. We vragen uw gebed voor een machtige doorbraak en dat God zijn woord zal
bevestigen met wonderen en tekenen. Aanvankelijk zouden Jaydan en
Monica meegaan, maar ze zijn verhinderd, nu gaat Sjaak Prins mee. Hij
is oudste in de Pinkstergemeente Alkmaar. Hij zal ook spreken in de
leidersconferentie. Bid voor ons als team.
De kosten voor deze reis bedraagt € 12.000,- Eigenlijk een schijntje
als je bedenkt dat we naar verwachting 12000 mensen gaan bereiken
met het goede nieuws. Dat komt neer op slechts € 1,- per bezoeker.
Daarnaast zullen we ook nog veel leiders bemoedigen en toerusten.
Helaas hebben we voor dit project nog bijna geen giften ontvangen. Ik
bid en vertrouw erop dat God ons de middelen geeft om ons werk te
kunnen doen en vraag u vrijmoedig om ons te helpen. Uw offer kan het
verschil tussen hemel en hel uitmaken voor honderden zielen. Daarom
wil ik u vragen om ons helpen met dit mooie werk. Wilt u onze partner
zijn en ons steunen met € 50, € 100 of € 1000 euro? Vermeld dan bij
uw gift "Oeganda". Iedereen die de “Hoima-campagne” steunt met een
gift van € 100,- of meer, willen wij een gratis boek naar keuze geven.
Wij de middelen om duizenden zielen te winnen… en u een opbouwend
boek! Laat ons weten welk boek u wilt. Klik hier als u online wil
doneren. Hartelijk dank. We hopen op uw steun want samen kunnen
we een groot verschil uitmaken.

Bootvakantie met Jaap Dieleman van 3-8 juli - Thema: “Mensen die de wereld veranderen”
Wil je genieten van mooie rustieke havenplaatsjes, varen over het
IJsselmeer en de Waddenzee vis eten en van de zon genieten, terwijl
je daarnaast ook nog opgebouwd wordt met een inspirerende
bijbelstudie? Geef je dan snel op voor deze bootreis.
Route: Medemblik, Terschelling of Texel, Makkum en Kampen, enz.
Inschepen: Kampen, 3 juli, IJsselkade, 19.00 -20.00 uur
Ontschepen: Kampen, 8 juli 17.00 uur
Kosten: € 285,- p.p. All Inclusive - Klik hier om u op te geven
Info: Telefoon: 06-53921155 - Email: siloam@vaart.net
Geef je snel op wat het aantal plaatsen is beperkt!
Kosovo – Ga mee naar Kosovo - van 13-20 augustus 2011!
Misschien heb je nog nooit een zendingsreis gemaakt, maar deze zomer kan dat veranderen, want we
gaan met een hele groep naar Kosovo, naar onze vrienden Bram Oosterwijk en Ingrid van Diest die al
jaren werken onder de wezen en weduwen en de ouderen. We hopen met een man of 50 te gaan. 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. Klik hier om naar de pagina te gaan waar je
alle informatie vindt over deze mooie reis. Daar vindt je
ook alle informatie over de kosten, de tijden en hoe je je
kunt aanmelden. Reageer snel want de sluitingsdatum ligt
rond 15 juni. En er kunnen niet meer dan 50 mensen mee
met deze levensveranderende zendingsreis.
Leidersconferentie Bali -Indonesië – 6 - 13 september 2011
De ROCK-kerk in Bali houdt jaarlijks een leidersconferentie voor alle ROCK kerken wereldwijd. Ik vind
het een eer dat Pastor Arifin, de seniorpastor van de ROCK kerk wereldwijd mij gevraagd heeft om in
deze conferentie te komen spreken. Ik zal dan ook alleen
maar een weekje in Bali zijn, uitsluitend om voor deze
voorgangers en leiders uit heel Indonesië en daarbuiten te spreken.
Ik vraag u mee te bidden voor deze strategische conferentie.
Update – Abba-Village Rajasthan India
Kingsly en ik hebben besloten om ons project in Rajasthan uit te breiden. We zijn op zoek naar een
geschikt stuk grond om het “Abba-Village” te bouwen. Het zou een „dorpje‟ moeten worden voor
1000 kinderen met een school, een kliniek en landbouw mogelijkheden, etc. De afgelopen
maanden heeft het project stil gelegen, want we hebben nog niet de geschikte grond kunnen
vinden. Bid met ons mee dat God hierin zal voorzien en bid voor wijsheid hoe we dit hele plan moeten
aanpakken. We hebben al wel de gunst van de lokale autoriteiten, maar God moet de hemelsluizen over ons
openen want het gaat veel geld kosten. Naast onze vrienden willen we ook een beroep doen op internationale
hulporganisaties en rijkspotjes. We moeten dan ook
wel met een strak plan komen. Bid dat God de
mensen stuurt die ons hierbij kunnen helpen, want
dit is beslist nieuw terrein voor mij. Wat onze
kinderen betreft, we hebben nu ruim 200 kinderen
onder onze zorg. Wilt u ook een kind sponsoren? Klik
dan op de banner of kijk op www.abbachildcare.org.

Familienieuws – Huize Dieleman
We wonen op 17 mei precies een jaar in Zeewolde. Antje voelt zich helemaal thuis en wil beslist niet meer terug.
Ze heeft haar draai gevonden en werkt nu met veel plezier een paar ochtenden in de week in de thuiszorg.
Daarnaast geniet ze geweldig van het feit dat drie van onze kinderen en twee kleinkinderen zo dicht in de buurt
zijn. Jozua heeft een eigen huis en heeft zijn boeltjes inmiddels aardig op orde, dus nu zijn we weer met z‟n
tweetjes. En wat de verbouwing betreft, die is inmiddels helemaal klaar. Ik geniet echt van de mooie ruime
kantoorruimte die ik nu heb. Het wordt weer tijd om daar straks wellicht een nieuw boek te gaan schrijven. Met
de studie van Joel aan het conservatorium gaat het goed. Maar we missen hem wel. Hij is zo druk met studeren
en spelen. Wel is hij de afgelopen tijd flink beproefd. Zijn prachtige Apple laptop werd gestolen na een optreden.
Er stonden heel belangrijke bestanden op en het frustreert als je naast het verlies ook nog veel kostbare
gegevens kwijt bent. Hij kon van iemand een andere laptop lenen, maar deze heeft computer liet het ook ineens
afweten. Bovendien ging zijn telefoon stuk en daarmee was hij ook nog al zijn contactgegevens kwijt. Ik had
echt met hem te doen en zou hem graag een nieuwe Macbook-Pro willen geven. Maar daar heb ik de middelen
niet voor. Het is maar een vraag, maar toch… mocht je een goede laptop over hebben en/of op een of andere
manier ons kunnen helpen, dan zou dat geweldig zijn.
Wat Jonathan en Grace betreft, die
zien we best regelmatig. Jonathan
gaat straks weer mee met David
naar Tanzania en dan komt Grace
lekker twee weekjes naar ons toe
met onze prachtige prinses Noa (hier
op de foto). Dat wordt dus weer
genieten van de zomer. We hopen
tussen de bedrijvigheden door er
ook nog een paar dagen tussenuit te
gaan. En mocht u zelf ook nog op
vakantie gaan, dan wensen we u
alvast een hele goeie tijd toe. Dank
voor alle steun en gebed, we hopen
dat we op u kunnen blijven rekenen,
vooral nu we de laatste tijd zoveel
zendingsacties op de agenda hebben
staan om kostbare zielen te winnen.
In zijn liefde verbonden,
Jaap & Antje Dieleman
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