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‘We zitten hier op de goede 
plek’, dat was ons gevoel 

tijdens de introductiedagen van 
Redcliffe. De omschakeling van ons leven en werk in 
Doetinchem naar een ‘studentenleven’ in het Engelse 
Gloucester was groot, maar we zijn inmiddels aardig 
gesetteld. We hebben de afgelopen tijd echt gemerkt dat 
God bij ons was. Aan onze muur hing de tekst: “Al ging 
ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand 
mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden (Psalm 
139:9-10)”. Een belofte en bemoedinging! 
De verhuizing is erg goed gegaan. Al hebben we even hard 
moeten schoonmaken en opruimen in ons nieuwe huis. 
Gelukkig hadden we veel eigen spulletjes meegenomen, 
zodat we van dit huis echt ons ‘thuis’ konden maken. We 
hebben ook nog even kunnen genieten van een aantal 
vakantiedagen voordat we naar school moesten.
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AGENDA
maandag 5 december Sinterklaas in Gloucester!

maandag 9 januari Start 2e semester Redcliffe

23 t/m 31 december Kerstvakantie in Nederland

maandag 9 januari Verjaardag van Nina

2-3-4 januari OMF Conferentie Eerbeek

donderdag 12 januari Verjaardag van Hans
zaterdag 28 januari Verjaardag van Eva
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De kinderen gaan inmiddels alweer een aantal weken naar hun nieuwe Engelse school. 
In het begin hebben ze echt flink moeten wennen (en heeft het ook wel wat tranen 
gekost). Inmiddels hebben ze steeds meer hun draai gevonden en gaan ze met plezier 
naar school. Ze genieten van de vele leuke dingen die er gedaan worden en leren 
steeds beter Engels. Het is verbazingwekkend hoe snel ze dat oppikken.
In het weekend proberen we lekker rustig aan te doen en van de omgeving te genieten. 
Zo  zijn  we op een modderstrand geweest, hebben een hoge heuvel beklommen van 
waar we een prachtig uitzicht over de stad hadden en we hebben een paar keer lekker 
gezwommen. We genieten van het leuke stadspark en zo nu en dan een bezoekje aan 
de ‘evensong’ in de Gloucester Cathedral.
We zijn erg blij met alle mensen die ons ondersteunen en bemoedigen door gebed, 
financiële ondersteuning, met kaartjes en emailtjes, etc. Het is erg leuk om te zien dat 
er zoveel mensen meeleven en betrokken zijn.

Ik zit in Year 2. Ik heb twee 
heel lieve juffen! ik vind het 
nog wel een beetje spannend 
om naar school te gaan, 
maar als ik er eenmaal ben 
is het erg leuk. Voor mijn 
huiswerkproject moest ik 
een bordspel maken over 
een kasteel. Dat spel hebben 
we in de klas gespeeld. Ik 
begin nu met leren lezen en 
schrijven in het Engels. Dat 
gaat al best goed!

Eva

Ik zit in Reception (dat is 
groep 1). In het begin moest 
ik best wennen aan school en 
bleef ik liever thuis. Nu vind 
ik het leuk om naar school 
te gaan. Alhoewel, als ik 
mocht kiezen.... Wanneer ik 
’s middags thuiskom, speel 
ik alles na wat we op school 
hebben gedaan. Dan praat ik 
Engels, Nederlands en nog 

‘iets’ (mijn eigen taal) door 
elkaar.

Pepijn

Ik zit in Year 4 en vind het leuk 
op school. Ik kan het Engels 
al best goed verstaan en 
spreken. Ik krijg ook Spaans 
op school. Dat is minder leuk. 
Ik heb een ‘Kingsholm Star’ 
(soort medaille) gewonnen 
omdat ik de 1e periode goed 
mijn best heb gedaan. Elke 
dag krijgen we huiswerk mee, 
dat vind ik leuk. Ik houd er 
ook van om met iedereen te 
skypen, wat ik dan ook vaak       
  doe.                     Nina
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VAN HET THUISFRONTTEAM
Het thuisfrontteam heeft het als heel bijzonder ervaren om te 
zien hoe veel mensen rondom Hans en Annemarie en de 
kinderen zijn gaan staan. Zij hebben het mogelijk gemaakt 
dat het avontuur met God kon starten. We zijn God 
dankbaar dat de begroting voor het eerste jaar in orde 
is en dat er zo geweldig wordt samengewerkt! Heeft 
u een vraag aan het thuisfrontteam, mail dan naar  
thuisfront@hansenannemarie.nl.
Het team bestaat uit Addy & Rhodé Baksteen,  
Stefan & Debby de Jager en Rob & Annette Klijnsma.

We hebben de eerste termijn van onze 
studie erop zitten. Tot december volgen we 
de volgende vakken: Geestelijke vorming, 
Bijbelinterpretatie, Cross Culturele vorming, 
Toegepaste Theologie, de geestelijke 
wereld en stammengodsdiensten en 
Werken in interculturele Teams. 
Sommige vakken zijn 
wat meer theoretisch 
en weer andere zijn 
meer praktijkgericht. 
We leren veel nieuwe 
dingen waar we nu en 
in de toekomst veel aan (zullen) hebben. 
Over het algemeen volgen we ’s ochtends 
lessen en ’s middags zitten we dan in 
de bibiotheek te lezen en te schrijven. 
Om 15.00 uur haalt Annemarie dan de 
kinderen uit school. Als de kinderen naar 
bed zijn, zijn we vaak ook nog een groot 
gedeelte van de avond aan het studeren.

Hans loopt op de maandagmiddagen 
stage bij Emmaus, een kringloopwinkel 
gerund door daklozen. Hij gaat daar 
proberen een systeem te maken in de 
kledinguitgifte en korte instructiekaarten 
voor veel voorkomende procedures. Op de 
bijbelschool zijn zo’n twintig verschillende 

nationaliteiten. Dat 
maakt de communicatie 
soms best wel lastig (en 
soms ook wel grappig). 
Hoe wordt iets bedoeld? 
Hoe wordt een gebaar 

uitgelegd? Waarom wordt gezegd: ‘Je 
hoeft niet naar de bijeenkomst te komen’, 
maar blijkt de volgende dag dat je er wel 
bij had moeten zijn (‘Zeg dat dan’, denken 
wij Nederlanders dan...). Kortom, af en 
toe is het een ‘puzzel’ en moet je er maar 
gewoon om lachen.

 REDCLIFFE BIJBELSCHOOL

‘Zeg dat dan’,
denken wij

Nederlanders dan
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69 Laynes Road
Gloucester
GL3 3PX
United Kingdom

+44 - (0) 758 70 70 585

Meer weten? Vaker nieuwtjes 
lezen? We zetten regelmatig een 
nieuw stukje op ons blog. Meld 
je aan voor onze blogupdate op 
w w w . h a n s e n a n n e m a r i e . n l . 
Je krijgt dan elke keer als we een stukje 
schrijven een berichtje in je mailbox.

BLOG

Bidden? Op onze site kun 
je je aanmelden voor onze 
gebedsbrief. Ook die verschijnt 
dan regelmatig in je mailbox.

GEBEDSBRIEF

Ontvang je deze nieuwsbrief op 
papier? Je kunt deze nieuwsbrief 
ook per email ontvangen. Geef 
je op voor de digitale versie 
van de nieuwsbrief op onze site. 

NIEUWSBRIEF

Gloucester heeft ongeveer 123.000 •	
inwoners.
Gloucester werd in het jaar 48 door de •	
Romeinen gesticht en heette toen Glevum.
Het ‘Crecy Window’ in de kathedraal •	
van Gloucester is het grootste glas-
in-loodraam van Groot-Brittannië. Het 
is ongeveer 24m bij 12m en herdenkt 
de deelname van lokale ridders in de 
overwinning bij Crecy.
Wall’s Ice Cream factory in Gloucester is •	
de grootste roomijsfabriek in Europa.
Gouda is de Nederlandse zusterstad van •	
Gloucester.

OVER GLOUCESTER
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info@hansenannemarie.nl
www.hansenannemarie.nl

Nonnenmate 22
Doetinchem
7006 CP
Nederland

+31 - (0) 314 36 01 78

hanscolenbrander
ColinBurner

Bankrekening: 
570 525 136 (ABN AMRO)
t.n.v. OMF-Colenbrander,
Terschuur
Wij leven van giften.
Wilt u ons werk ondersteunen? 
Kijk dan op onze website.


