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HALLO ALLEMAAL!
September stond in het teken van trainingen. In het
begin van de maand had Hans een 14-daagse cursus
van OMF over verlof.

Begin mei 2015 komen we op

verlof. De cursus helpt je je verloftijd goed voor te bereiden. Het was een erg
goede cursus.
MISSIONAL BUSINESS CENTER [Hans]
Daarna gaf Hans zelf een training voor het MBC. Voor de tweede keer gaven we
de training voor trainers, over leerkrachtvaardigheden. We hebben wat nieuwe
onderwerpen toegevoegd, die meer rekening hielden met de Filippijnse cultuur.
We zijn dankbaar voor de goede tijd die we met de cursisten hebben gehad. De
mensen waren erg enthousiast. Bid voor de deelnemers, dat
ze in hun ministries goed kunnen toepassen wat ze geleerd
hebben.
Hans zal eind oktober spreken in een gezamenlijke
kerkdienst voor de huiskerken van de sloppenwijk in
Mandaluyong City. Bid voor wijsheid in de voorbereiding,
en dat het spreken in het Tagalog goed zal lukken.
THE LITTLE CHILDREN’S HOME [Annemarie]
In deze gebedsbrief willen we je vragen om de aankomende week of
maand regelmatig te bidden voor de baby’s van The Little Children’s Home.
In het babyhuis zijn op dit moment 6 baby’s onder de 1 jaar. Dit is voor de
verzorgster erg druk. Naast de praktische zorg (voeden en verschonen) is
er soms erg weinig tijd om de kleintjes te knuffelen en vast te houden.
We zijn heel blij en dankbaar dat Joann vanuit de VS is gekomen en de
komende 2 jaar bij de baby’s zal helpen, als extra verzorger. Zij probeert zoveel
mogelijk de ‘moederrol’ op zich te nemen; gewoon lekker zitten met de kindjes,
hen vasthouden, met hen spelen, etc. Wilt u bidden voor Joann in haar werk.
Liefde geven aan deze kinderen is erg belangrijk.
Lees verder op pagina 2
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Met de drie weken oude baby ‘E.’ ging het niet zo goed. Hij groeide
al 2 weken niet, hij dronk slecht, huilde veel, was lusteloos en hij
had last van buikgriep. Eigenlijk moest hij opgenomen worden
in het ziekenhuis maar we wilden hem niet uit zijn vertrouwde
omgeving halen. We hoorden dat sommige kleine kindjes het
soms gewoon opgeven als ze bij de geboorte in de steek zijn
gelaten door hun moeder. Ze sterven dan, niet vanwege een
slechte gezondheid of gebrek aan eten, maar omdat ze de wil
om te leven verloren hebben op hte moment dat ze in de steek
gelaten werden. Joann heeft E. een weekend mee naar huis
genomen, waarbij ze hem de hele tijd heeft vastgehouden, hem met veel geduld heeft
gevoed en vooral heel veel liefde heeft gegeven. In dat weekend begon hij ineens te
groeien. Hij is weer aangesterkt, en oogt nu veel blijer. Het gaat inmiddels goed met E.
Het is natuurlijk fijn dat TLC er is voor deze kinderen,
maar het is niet het eindstation. Het tehuis is
geen doel op zich, maar een tussenstation voor
kinderen, om hen uit een hopeloze situatie te halen
en een Voor-Altijd-Familie voor hen te zoeken; een
adoptiefamilie waar ze veilig kunnen opgroeien
met een vader en een moeder en eventueel
broertjes en zusjes. Het adoptieproces van de
kinderen wordt verzorgd door de maatschappelijk
werkster van het babyhuis. Dat is een heel
belangrijke functie. In deze cultuur geldt dat je
contacten moet hebben, mensen moet kennen,
etc. om bureaucratische of juridische processen
vlot(ter) te laten verlopen. Het babyhuis heeft
op dit moment GEEN maatschappelijk werkster (die we hadden is met bevallingsverlof
gegaan en de kans is klein dat ze terugkomt); het adoptieproces van onze kinderen ligt
dus nagenoeg stil! We hebben moeite om de dossiers up-to-date te houden. Het vinden
van een goede, professionele en toegewijde maatschappelijk werkster is erg lastig; bij de
overheidsinstellingen kunnen ze vaak meer verdienen en ook culturele aspecten spelen een rol.
NINA, EVA, PEPIJN
De kinderen doen het goed op school. Ze genieten. Nina is
naast school en huiswerk ook druk met volleybal en toneel.
Eva speelt veel met haar beste vriendin Rose en Pepijn is
begonnen met gitaarles. Aankomende donderdag begint voor
de kinderen de Herfstvakantie. Opa en Oma (Hans’ ouders)
komen langs en we gaan samen een paar daagjes op vakantie.

Dank je wel
voor je meeleven
en gebed!
Groetjes,
Hans en Annemarie
Nina, Eva en Pepijn

