
We kijken terug op een 
goede start in Azië. De 

maand november hebben we 
in Singapore doorgebracht. Het was een tijd van 
‘bijkomen van de jetlag’ , wennen aan de Aziatische 
cultuur en het wegzijn uit Nederland. We hebben veel 
geleerd op de oriëntatiecursus van OMF. Voor de 
kinderen was er ook een leerzaam en leuk programma.

We zijn blij en dankbaar voor de goede start. We hebben 
gemerkt dat veel mensen met ons meeleven en voor ons 
bidden. We zijn blij dat de overgang naar Manila goed 
is gegaan. We worden goed opgevangen en begeleid bij 
onze eerste stappen in de Filippijnse cultuur. We hebben 
al snel een huis gevonden waar we per 6 december 
wonen. Dit huis is van zendelingen die op verlof gaan en 
wij gaan 6 maanden op dit huis passen. Dit geeft meer 
tijd om te zoeken naar een goed huis waar we langer in 
kunnen wonen en om uit te vinden in welke buurt we 
het beste kunnen gaan wonen. Wilt u bidden voor het 
settelen in dit nieuwe huis, het leren kennen van de buurt, 
de wijk? We moeten in een korte tijd veel dingen regelen 
en zien te vinden om een ‘huishouden op te zetten’.

Een dankpunt is dat we onze Filippijnse rijbewijzen 
zonder problemen kregen. Dus nu kunnen we op 
zoek gaan naar een auto. Die hebben we nodig 
om de kinderen naar school te kunnen brengen. De 
komende tijd wordt onze visa aanvraag behandeld. 
Wilt u bidden voor een soepel proces, zodat we 
het visum zullen krijgen dat we hier nodig hebben? 
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De eerste dag in de Filippijnen gingen we 
naar een gebedsavond van het OMF team. 
Onderweg ernaar toe zei Eva: “We zijn al 
één dag in de Filippijnen en we hebben nog 
niemand verteld over Jezus”. Ze heeft in ieder 
geval niet vergeten waarom we hier uiteindelijk 
zijn :-). Ze wees naar een Jeepney (een soort 
Filippijnse taxi) en zei dat die chauffeur Jezus 
al kende, omdat ze een Ichtus visje zag met 
het woord ‘JESUS’ erin. Helaas betekenen 
de christelijke teksten op de taxi’s niet 
persé dat deze mensen Jezus kennen. Wilt 
u bidden voor de Filippino’s waar we mee 
in aanraking komen? We zouden graag in 
dit jaar van taal- en cultuurstudie ook iets 
van de liefde van Jezus willen uitstralen 
en uitleven in wie we zijn en wat we doen.

JEEPNEY

Na de kerstvakantie komt er gelukkig weer wat meer 
ritme in ons dagelijks programma. De kinderen 

gaan dan weer naar school en ook wij beginnen dan 
met de taalstudie. Wilt u bidden voor de kinderen 
die begin januari starten op hun nieuwe school? Zij 
(en wij) vinden dat best spannend. In januari starten wij 
met de taal- en cultuurstudie, wilt u voor ons bidden 
dat we de taal- en cultuurstudie goed oppakken? 

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