
Inmiddels zijn we alweer 
een aantal weken in 
Nederland. In het begin 

best weer even wennen, maar we zijn dankbaar dat 
we onze draai weer hebben gevonden.  We hebben 
net twee heerlijke weken (met veel zon!) op camping 
de Betteld achter de rug. Het was goed om echt 
even weg te zijn en even vakantie te kunnen houden.

De komende tijd zullen we druk zijn met de vele 
voorbereidingen voor ons vertrek. Wilt u bidden 
dat alles we alles op tijd geregeld krijgen?

Soms vinden we het best lastig om nog niet zeker 
te weten of we wel in Oktober kunnen vertrekken. 
Over ruim 3 weken moeten we 80% van ons 

budget toegezegd hebben gekregen. We komen steeds 
een stapje dichterbij, maar we hebben nog zo’n 15% 
nodig. We zijn enorm dankbaar dat we al zover zijn. 
Wilt u bidden dat ook dat laatste stuk er mag komen?

We leren steeds meer om ook hierin op 
God te vertrouwen en dat Hij weet wat 
we nodig hebben en ook weet wat het 

beste voor ons is. Het is erg mooi  om  te zien 
dat God steeds laat zien dat Hij voor ons zorgt.
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We kregen een kaartje van iemand met 
daarop de bijbeltekst uit een bekend stukje 

uit Matteüs over bezorgdheid. Het herinnert ons 
aan de zorg van onze hemelse Vader voor ons: 

Kijk naar de vogels in de lucht... 
Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Matteüs 6:26

De kinderen hebben hun plekje weer gevonden 
in hun ‘nieuwe tijdelijke huis’. We zijn dankbaar 

dat ze zo goed op alle veranderingen reageren. Over 
twee weken moeten ze weer naar school, hier zien ze 
alledrie wel tegenop. Wilt u bidden dat ze zich snel 
thuis voelen op school en goede aansluiting hebben 
met hun vriendjes en vriendinnetjes en de lesstof?

Bedankt voor je meeleven en gebed!
Tot ziens!

Groetjes Hans & Annemarie
Nina, Eva, Pepijn
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