
Nog een paar dagen 
en dan gaan we weer 
naar Nederland. Als we 

terugkijken op dit jaar zijn we erg dankbaar dat we de 
mogelijkheid hebben gehad om hier te kunnen studeren 
en leven. We hebben veel geleerd over zending, over de 
bijbel en over een leven dicht bij God. Maar ook de ervaring 
om als een gezin opnieuw in een ander land je plek te 
vinden was erg waardevol. Een goede voorbereiding!

Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden.
Veelvuldig blijkt uw trouw!

Klaagliederen 3:23

Het was niet altijd gemakkelijk. Wennen aan een nieuwe 
omgeving, nieuwe manier van leven, de kinderen 

wennen aan hun nieuwe school, nieuwe taal. Maar we 
hebben steeds gemerkt dat God er altijd was en voor 
ons gezorgd heeft. We zijn dankbaar voor zijn trouw. 

Ook bij de kinderen hebben we gezien ze  steeds ‘naar 
God toegingen’ als ze het moeilijk of lastig hadden 

en dat Hij ook op verschillende manieren liet merken dat 
Hij voor hen zorgt, wat ons dan ook weer bemoedigde.

Nu zijn we opnieuw bezig om onze spullen in te pakken 
en op een andere tijdelijke plek verder te gaan. Wilt  u 

bidden dat we allemaal snel weer onze draai vinden en dat 
de kinderen goed kunnen omgaan met alle veranderingen. 
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We gaan in Nederland verder met de voorbereidingen 
voor ons vertrek naar de Filippijnen eind oktober. 

Voordat dat kan moeten we nog medisch gekeurd 
worden. Ook moeten we 80% van ons budget voor 1 
september toegezegd hebben gekregen. Dit is een 
punt waar we ons soms best wel zorgen over maken 
en over twijfelen. We vertrouwen op God en weten dat 
Hij (op zijn tijd) ons zal geven wat we nodig hebben. 
Wilt u bidden dat we dit in God’s hand kunnen leggen 
en dat er voldoende financiele ondersteuning komt. 

Ook voor de kinderen willen we graag dat ons 
vertrek niet uitgesteld hoeft worden; ze hebben 

behoefte aan een plek waar ze zich kunnen settelen. 

De komende tijd gaan we op verschillende plekken 
presentaties geven over wat we gaan doen. 

Wilt u bidden dat de presentaties goed gaan, maar 
ook dat mensen aangesproken worden om als 
bidder of financieel ondersteuner achter ons te staan.

Nu eerst lekker vakantie, uitrusten en 
ervan genieten om iedereen weer te zien.

Tot gauw!

Groetjes Hans & Annemarie
Nina, Eva, Pepijn
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