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HALLO ALLEMAAL!

D

e tijd vliegt. Er zijn al weer
7 weken voorbij sinds
de
vorige
gebedsbrief.
We willen je bedanken voor je gebed. We voelen
ons gezegend. We vroegen de vorige gebedsbrief om
gebed voor het settelen in het nieuwe huis en een auto.
Inmiddels hebben we een auto en ook voelen we ons
thuis in ons tijdelijke huis en de wijk waar we wonen.
We zijn blij en dankaar dat de auto er op tijd was (die
hebben we nodig om de kinderen naar school te brengen)!
De kinderen hebben een erg goede start op hun
nieuwe school gemaakt. Dit is zelfs boven verwachting
gegaan; echt een zegen en gebedsverhoring.
Vergeken met de start in Engeland scheelde het enorm
dat ze nu wel Engels kunnen spreken (In Engeland
nog niet). Ze hebben al vriendjes en vriendinnetjes
gemaakt en genieten van het naar school gaan.
Ook wij zijn begonnen met de taalstudie. Dat vinden
we wel pittig. We moeten er echt ‘in komen’. De
hoeveelheid leerstof is ook erg veel om elke dag te
verwerken en eigen te maken. Wil je bidden voor inzicht
en verstand voor de taalstudie en wijsheid voor het goed
omgaan met de het verdelen van onze tijd en aandacht?
Om de taal effectief te leren maken we –naast de
dagelijkse taalschool– gebruik van een taalhulp, met
wie we de geleerde zinnetjes kunnen oefenen. Bid
dat de taalhulp de juiste hulp kan geven, zodat ook
dit bijdraagt aan een voorspoedige ‘taalverwerving’.
Lees verder op pagina 2
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vervolg van pagina 1
Een derde aspect van het leren van de taal is dat we
regelmatig ‘de straat op moeten’ om te spreken met
Filippino’s en te luisteren naar wat er allemaal gezegd
wordt. Wil je bidden voor de juiste mogelijkheden
waar we terecht kunnen om hier aan te werken? Volgende
week gaan we met zendelingen mee met een ‘feeding’
voor kinderen. Er wordt dan voedsel uitgedeeld in de
sloppenwijken (en zo nodig medische hulp gegeven).
Voor ons een goede mogelijkheid om wat (gebrekkige:)
Tagalog zinnetjes te oefenen en tegelijkertijd wat kinderen
in praktische zin te kunnen helpen.
De komende tijd willen we starten met het onderzoeken
van de mogelijkheden die er zijn op zendingsgebied. Wat
wordt er zoal gedaan, waar zouden wij kunnen passen,
etc. We willen kijken naar de mogelijkeden en vragen
om Gods leiding in dit proces zodat gaandeweg duidelijk
mag worden waar onze ‘werkplek’ na de taalstudie zal zijn.

ONDERSTEUNING
We zijn dankbaar dat we de afgelopen tijd
gezien hebben dat we ondersteund worden
door een groep trouwe bidders en dat ook
de financiële ondersteuning het afgelopen
jaar voldoende was. God heeft voorzien.
Dank jullie wel voor jullie gebed!
Groetjes,
Hans en Annemarie
Nina, Eva en Pepijn

