
We hebben in de 
zomermaanden geen 

gebedsbrief gestuurd dus nu 
weer hoog tijd voor een nieuwe update. In de vorige 
gebedsbrief schreven we over ons nieuwe huis. We 
zijn inmiddels al een poosje gesetteld en voelen 
ons hier thuis. Het is fijn om een eigen plekje 
te hebben en we zijn er dan ook dankbaar voor.

Bedankt voor jullie gebeden met betrekking tot 
onze tijd in Calapan. We gingen er hen om wat beter 
in staat te zijn ons Tagalog te kunnen oefenen. Het 
is een leuke en leerzame tijd geweest. We hebben er 
natuurlijk ook even lekker vakantie kunnen houden.

Ook voor de taalstudie vroegen we gebed. Inmiddels zijn 
we weer “op volle kracht” aan het leren. Op het moment 
gaat het redelijk voorspoedig. Hans heeft vorige week 
een examen gedaan als afsluiting van de eerste helft van 
de fulltime taalstudie. Hij is er voor geslaagd. Daar zijn 
we natuurlijk erg blij mee en dankbaar voor. Wil je 
blijven bidden voor een voorspoedige taalstudie?

We vragen je gebed voor onze gezondheid. Zoals je 
misschien hebt gelezen in ons blog zijn we twee week 
geleden geveld door een tropische ziekte, Chikungunya. 
Dit hebben we opgelopen door de beet van een besmette 
mug. Niets ernstigs, en we zijn inmiddels weer opgeknapt, 
maar we hebben erg weinig energie (een symptoom). 
Wil je bidden dat we helemaal beter worden?
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Dank je wel 
voor je meeleven 

en gebed!

Groetjes,

Hans en Annemarie

Nina, Eva en Pepijn

Een ander gebedspunt is hetvolgende. De Filippijnse 
overheid kijkt opnieuw naar alle zendings- en 
ontwikkelingsorganisaties of zij al dan niet in aanmerking 
komen voor vrijstelling van loonbelasting. Dat is ook 
van invloed op onze fiscale positie. Wij betalen nu geen 
belasting in de Filippijnen, maar die situatie dreigt te 
veranderen. De komende maanden zullen uitwijzen of 
OMF Filippijnen vrijstelling krijgt/behoudt, of dat de situatie 
verandert per 1 januari 2014. Dat zou betekenen dat wij 
(en alle andere zendelingen 
van OMF Filippijnen) een 
flinke budgetverhoging 
kunnen krijgen. Willen 
jullie bidden dat OMF de 
loonbelastingvrijstelling 
toegezegd krijgt?

Wil je ook bidden voor 
Rochelle? Zij is de dochter 
van onze huishoudelijke 

hulp. We helpen haar om naar school te kunnen 
gaan, zodat ze een betere toekomst kan krijgen. 
Ze zit op de opleiding voor verloskundigen. Op dit 
moment heeft ze enkele belangrijke examens.

Je kunt ook bidden voor het Tuberculoseproject 
waar Annemarie aan meewerkt. Veel mensen 
schamen zich dat ze TB hebben of beseffen niet 
hoe ernstig hun situatie is en zoeken geen hulp. 
Maar ze besmetten ondertussen wel anderen...
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