
Het is alweer een tijdje geleden dat we 
een gebedsbrief hebben geschreven. 
De tijd vliegt hier voorbij. Inmiddels 
hebben we al driekwart van onze tijd 
in Engeland erop zitten. 

We zijn dankbaar dat we hier kunnen zijn en ons zo kunnen 
voorbereiden op het zendingsveld. De opleiding is –naast het opbouwen 
van theologische kennis– erg praktisch; hoe ‘doe’ je zending en waarom, 
hoe leef je als gezin in een andere cultuur, hoe ga je om met cultuurshok, 
etc. En bovenal: hoe blijf je dicht bij God en laat je je door Hem leiden in 
alles wat je doet. Hoe ben je een ‘ambassadeur’ van God met woorden, 
maar vooral met daden.

“Wij zijn ambassadeurs van Christus,
God doet door ons zijn oproep”.

2 Corinthiërs 5:20
De volgende fase
Op dit moment zijn we bezig om ons voor te bereiden op de volgende 
stap; vertrekken naar de Filippijnen. Het OMF veld is aan het nadenken 
wat een goede plek voor ons is in Manila. We willen ons richten op de 
mensen in de sloppenwijken en speciaal op de kinderen die daar leven. 
De planning is dat we begin november vertrekken naar de Filippijnen. 
Voordat dat kan moeten er nog veel dingen geregeld worden, zoals 
de school voor de kinderen, een medische keuring en we moeten 
voldoende financiële ondersteuning hebben. Met name dit laatste  is 
iets waar we ons soms wel wat zorgen over maken. Wilt u met ons 
meebidden dat alles op tijd rond zal komen en dat we ook hierin op 
God zullen vertrouwen.

We zijn dankbaar dat het met onze kinderen erg goed gaat en dat ze 
het enorm naar hun zin hebben op school. Ook voor hen komt er weer 
een grote verandering aan. Vooral Nina ziet er tegenop om straks zo ver 
van de familie vandaan te gaan wonen. We zijn blij om te zien dat God 
haar (en ons) door kleine alledaagse dingen hierin bemoedigt. Wilt u 
bidden dat voor de kinderen de komende overgangsperiode goed 
zal verlopen, en voor wijsheid voor ons om hier als gezin goed doorheen 
te komen. 

Volgende week zaterdag hebben we een cursus: ‘gezinnen voorbereiden 
op het leven in een ander land’. Voor de kinderen is er een speciaal 
programma waarin ze op hun eigen niveau leren om hiermee om te 
gaan. Wilt u bidden voor een leerzame dag?

Lieve mensen,

Hans & Annemarie, 
Nina, Eva en Pepijn
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Bedankt voor voor jullie gebed en meeleven!
Groetjes van Hans, Annemarie, Nina, Eva, Pepijn


