
Het nieuwe jaar is 
begonnen. Hoog tijd voor 

een gebedsbrief. Dank jullie 
wel voor jullie meeleven, betrokkenheid en gebed. 
We zijn dankbaar dat we het afgelopen jaar met 
gebed werden ondersteund door zoveel mensen. 
Ook de financiële ondersteuning is voldoende 
geweest. Daar zijn we natuurlijk ook erg blij mee. 
Met de kinderen gaat het goed. Ze zitten goed in 
hun vel, zijn gezond en gaan met plezier naar school.

In de vorige gebedsbrief schreven we over de 
Filippijnse belasting die we misschien zullen 
moeten gaan betalen. Hierover is nog niets nieuws 
bekend. Wil je hier voor blijven bidden?

In het najaar heeft Hans een poos meegewerkt in 
een Crisis Management Team. Dit team coördineerde 
de hulp die OMF gaf aan de slachtoffers van de 
supertyfoon (zie voor een verslag hierover onze 
januari-nieuwsbrief ). Inmiddels is dit team opgeheven, 
maar de hulp gaat natuurlijk gewoon door. Wil je 
bidden voor de mensen in Samar en Leyte die 
hun leven weer moeten gaan opbouwen? Bid ook 
dat OMF er ook op de juiste manier hulp kan geven.

Je kunt ook danken voor onze taalstudie. Het was niet altijd 
makkelijk of leuk, maar er is nu bijna een einde gekomen 
aan de voldtijd studie! Dat betekent dat we kunnen 
beginnen in een ministry. Daar hebben we echt zin in. 
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Dank je wel 
voor je meeleven 

en gebed!

Groetjes,

Hans en Annemarie

Nina, Eva en Pepijn

Vanaf maart gaat Annemarie haar werk bij 
de Tuberculosekliniek uitbreiden tot 2 á 3 
dagen per week. De andere dagen gaat ze 
werken in een babyopvanghuis in de buurt. 

Begin februari hoopt Hans de taalstudie af te 
ronden en 2 dagen per week te gaan werken bij het 
Missional Business Center 
(MBC). Daarnaast 2 bij 
Bukang Liwayway (BL). 
Hij gaat waarschijnlijk 
kinderen begeleiden die 
een studiebeurs van BL 
hebben. Hans gaat ook 
meewerken bij een nog 
op te starten ‘Alternatief 
Leer Systeem‘ (ALS) 
voor jongeren die hun 
middelbare school niet hebben 
afgemaakt. Zij kunnen in het ALS in 1 jaar hun 

Highschooldiploma alsnog halen. Dat geeft hun 
een betere positie op de arbeidsmarkt. 

Willen jullie meebidden voor een goede 
afsluiting van het fulltime deel van de taalstudie 
en een goede start in de ministries? Met name 
betrekking tot het werk van BL voor Hans kunnen 
we nog niet zo’n goed beeld krijgen: ‘hoe/wat/
waar?’ Bid dat dit allemaal ook duidelijk wordt 
en dat Hans zijn plek in de ministry kan vinden.
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