
Het aftellen is begonnen! 
Over enkele weken 
vertrekken we naar Azië. 

Op maandag 29 oktober vliegen we naar Singapore voor 
een introductiecursus van OMF. Op 26 november vliegen 
we dan verder naar onze eindbestemming: Manila. 

We zijn dankbaar voor de  mensen die voor ons 
bidden. Er moet veel uitgezocht en geregeld 
worden. We merken dat God bij ons is.

In de vorige gebedsbrief vroegen we gebed met 
betrekking tot de financiële ondersteuning. God 
heeft dit gebed verhoord! We hebben de 80% 

norm vóór 3 september gehaald en we kregen ‘groen 
licht’ om te mogen vertrekken. Dit leek ons van te 
voren echt onmogelijk, maar we hebben gezien dat 
‘voor Gods niets onmogeijk is’. Wil je bidden voor de 
volledige 100% ondersteuning voor eind oktober?

Zou voor de Here
iets te wonderlijk zijn?

Genenis 18:14

Een ander dankpunt: de kinderen. In de 
vorige gebedsbrief vroegen we u voor hen 
te bidden nu ze weer naar school zouden 

gaan. Alle drie zijn ze helemaal goed gewend op 
school. Ze gaan met plezier. Het ‘settelen’ kostte 
weinig moeite. We zijn hier erg dankbaar voor!
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We willen je vragen concreet te bidden voor 
een geschikte woning in Manila.  We 
zullen eerst in het guesthouse van OMF 

wonen, maar daarna willen we toch snel een eigen 
plekje.  Volgens OMF Manila is het moeilijk een geschikte 
woning te vinden (beschikbaarheid, bouwkundige 
staat, veiligheid, lokatie ten opzichte van de school 
voor de kinderen en onze taalschool, Filippijnse 
buurtgenoten (om de taal mee te oefenen), etc.).

Een ander gebedspunt is de procedure voor de 
aanvraag van de visa.  We moeten een aantal 
documenten klaarmaken voor de immigratiedienst 

in Manila. Een ervan is het bijbelschooldiploma van Hans. 
Omdat dit een Engels document is,  kunnen we het 
niet in Nederland laten autoriseren (en dat is wel nodig 
voor de visa aanvraag). We hebben contact met een 
instantie in Engeland, maar e.e.a. is nog niet voor elkaar. 
Wil je bidden dat dit snel geregeld zal worden?

Bedankt voor je meeleven en gebed!
Tot ziens!

Groetjes Hans & Annemarie
Nina, Eva, Pepijn
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