
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt.
(Opw 599)

Annemarie
Twee nieuwe pasgeboren baby’s zijn er vorige week  aangekomen in 
het babyhuis. Twee enorm schattige kindjes die gelijk na hun geboorte 
zijn afgestaan. ‘Joy’  is de naam van het meisje. Haar moeder heeft al 8 
andere kinderen waar ze amper voor kan zorgen. Door Joy  af te staan 
hoopt ze haar een betere toekomst geven. Het andere baby’tje, een 
jongetje, heeft nog geen naam. Hij werd – nog vast aan zijn placenta–  
gevonden in een plastic zak op een busstation. Afkomst onbekend.

We zijn dankbaar voor deze twee gezonde baby’tjes, gemaakt naar 
het evenbeeld van God, geen vergissing, maar geliefd door God vanaf 
het begin. Wil je bidden voor deze twee pasgeboren baby’s, dat 
ze alle liefde en zorg die ze nodig hebben ontvangen in het babyhuis en 
dat er een liefdevol adoptiegezin voor ze wordt gevonden, maar ook dat 
ze voor de rest van hun leven weten dat ze geliefd zijn door God.

Volgende week zwaaien we twee jongetjes uit! Andrei (4 jaar) en 
Fernando (2 jaar). Zij worden opgehaald door hun adoptieouders. Wil 
je bidden dat ze zich snel hechten aan hun ouders en hun nieuwe thuis? 
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Dank je wel 
voor je meeleven 

en gebed!

Groetjes,
Hans en Annemarie
Nina, Eva en Pepijn

Nina, Eva, Pepijn
Voor ons zit de zomervakantie er weer op. We zijn dankbaar 
voor de leuke tijd die we met Joke en Bronno hebben gehad. 
Daarna zijn Addy en Rhode Baksteen met hun kinderen langs 
geweest.  Samen hebben we een heerlijke vakantie gehad. 
We vonden het erg leuk dat we hen hebben kunnen 
laten zien waar we wonen en werken. Ook de kinderen 
hebben genoten van het bezoek uit Nederland. Sinds vorige week 
gaan Nina, Eva en Pepijn weer naar school. We zijn blij dat ze het weer helemaal naar 
hun zin hebben. Vooral Nina was best zenuwachtig omdat ze voor het eerst naar ‘Middle 
School’ ging. Na een paar dagen wennen, heeft ze nu helemaal haar draai gevonden. 

Hans
Hans heeft de afgelopen tijd met verschillende ministries meegewerkt. In het 
MBC heeft hij een cursus ontwikkeld en gegeven over leerkrachtvaardigheden, 
om zo trainers vaardigheden mee te geven die ze kunnen gebruiken als ze 
later in het jaar zelf een groep de ‘Start Your Business Training’ gaan geven.

Het werken in de Filipijnse organisatie Bukang 
Liwayway is af en toe best lastig omdat je tegen zoveel 
cultuurverschillen aanloopt en je vaak niet goed doorhebt 
waarom dingen op een bepaalde manier gedaan worden. 
Dit vergt aanpassingsvermogen. Na de opstart van een 
nieuwe groep studenten in het scholingsprogramma 
is er nu wat minder te doen op dat gebied, dus 
wordt er nu verder gekeken waar hij ingezet kan worden.

Hans is ook gevraagd om mee te gaan werken in het leiderschap van OMF Filippijnen. Dat 
betekent meer organisatorisch bezig zijn om onze ministry groep (Urban & Provincial) 
draaiend te houden. Daarnaast moeten we tijd inplannen om de 
kinderen Nederlandse les te geven. Dit alles samen is een beetje 
te veel. Hij zal dus in de komende tijd een keus moeten maken 
waar hij zich voor in gaat zetten. We bidden om wijsheid 
om de juiste keus te maken en om duidelijkheid van God. 
Hij wil graag zoeken naar de plek waar God hem wil gebruiken. 
We vinden het fijn als je hiervoor zou willen bidden.
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