
We hebben gehoord dat bij 
jullie in Nederland nu ook 

eindelijk het mooie(re) weer 
aanbreekt. Geniet er van. Jullie hebben er lang op 
moeten wachten. De komende dagen zal iedereen vast 
in de ban zijn van de troonswisseling. We hopen hier 
via ‘Uitzending Gemist’ wel wat van mee te beleven.

Misschien had je het al gehoord: we hebben een huis! 
We zijn er erg blij mee en dankbaar voor. Het huis ligt 
vlak bij de school van de kinderen, ongeveer 5 minuten 
rijden. Het ligt in een veilig, rustige wijk waar de kinderen 
op straat kunnen spelen en fietsen. Er staan nog een 
wasmachine, droger, koelkast en magnetron in het huis 
waar we gebruik van kunnen maken, dus dat hoeven we 
allemaal niet aan te schaffen. Er moet nog wel veel aan 
gebeuren (achterstallig onderhoud) en we hopen en 
bidden dat het op tijd af zal zijn, zodat we niet voor 
een paar weken nog een ander onderkomen hoeven te 
zoeken (half juni moeten we echt weg uit ons huidige huis).

In de vorige nieuwsbrief schreven we over onze 
taal- en cultuurstudie. We zitten ‘er goed in’, 
maar we willen vragen hier voor te blijven bidden. 
Voor motivatie en doorzettingsvermogen, dat de 
geleerde woordenschat zal blijven ‘hangen’ in onze 
hoofden, dat we de (soms complexe) grammatica 
kunnen doorgronden en toepassen, zodat we de 
taal steeds meer kunnen spreken en verstaan.
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Dank je wel 
voor je meeleven 

en gebed!

Groetjes,

Hans en Annemarie

Nina, Eva en Pepijn

 
Bedankt voor je gebed omtrent het Nederlandse 
onderwijs. Inmiddels hebben we belangrijke keuzes 
kunnen maken; we hebben een erg mooie lesmethode 
(gekregen!!) en enkele computerprogramma’s 
aangeschaft. Ook ontvangen we van verschillende mensen 
kinderboeken (waar we in onze laatste nieuwsbrief om 
gevraagd hadden). We hebben nu een aardig 
startpakket om in 
augustus te kunnen 
beginnen met de 
lessen. Allemaal 
redenen voor 
dankbaarheid!

Wil je ook 
blijven bidden 
voor dit land? 
13 mei zijn er 

verkiezingen voor congresleden, 
burgemeesters en stadsdeelbestuurders. Bid dat de 
juiste mensen op de juiste plaatsen worden gekozen. Er 
is zoveel wanhoop en armoede te zien als je door de stad 
loopt. Bid dat de nieuw aangestelde Filippino’s niet zullen 
meedoen met corruptie, maar zich door God zullen 
laten leiden en zich inzetten voor de armen en voor 
de verbetering van de levensstandaard van Filippino’s 
(onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, etc).
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