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HALLO ALLEMAAL!
VERLOF
De afgelopen tijd stond in het
teken van de voorbereiding voor
ons verlof. We zijn druk met het
voorbereiden van presentaties, met het maken van een
kort filmpje en het verzamelen van wat materialen die
we kunnen laten zien in Nederland. Dank je wel voor
jullie gebed. In maart begaf Hans’ computer het. Zoiets
komt altijd ongelegen, maar nu extra vervelend omdat er
veel tijdsdruk was om alles af te krijgen. Gelukkig hadden
we alle bestanden in een backup! Bid dat de laatste
voorbereidingen en het computerwerk voorspoedig zal
gaan.
Bid ook voor onze visa. Onze visa moesten vernieuwd
worden, een proces dat enkele maanden in beslag
kan nemen. Inmiddels is het visum goedgekeurd en
staan de benodigde stempels in ons paspoort, maar de
bijbehorende visumpasjes zijn nog niet klaar. Die hebben
we nodig voordat we vertekken uit de Filippijnen.
Willen jullie bidden voor een goede en veilige reis?
Met name Nina is wat gespannen voor het reizen per
vliegtuig nu er de laatste tijd een paar vliegtuigongelukken
in het nieuws waren.
We zijn er erg dankbaar voor dat God heeft voorzien in
een huis en auto. We vroegen jullie daarvoor te bidden
en beide dingen hebben we tijdens ons verlof tot onze
beschikking!
Bid ook voor het verlof, dat het een goede tijd zal zijn
met familie en vrienden en dat we iedereen ook goed
kunnen bijpraten over ons werk en leven in Manila. We
willen graag laten zien dat we het niet zonder een trouwe
achterban in Nederland hadden kunnen doen.
Lees verder op pagina 2
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MINISTRIES
Bid voor de ministries die we een poosje moeten
verlaten. Bid voor het Little Children’s Home die het nu
een paar maanden zonder verpleegkundige moet stellen. Bid voor gezondheid
voor de kinderen en de verzorgers. Bid ook voor een goede voortgang van de
dagelijkse werkzaamheden en trainingen van het Missional Business Center en
de Tuberculose Kliniek. In de zomer zal een andere verpleegkundige voorgoed
stoppen bij dit project. Gelukkig komt een van de dokters weer terug van verlof.
Het verlof is ook een beetje een terugblikmoment; we danken God voor jullie
gebeden, trouw en betrokkenheid en ondersteuning de afgelopen tijd in de
Filippijnen. Tot gauw!
Hans & Annemarie
Nina, Eva en Pepijn
(voorlopige)

VERLOF AGENDA
2 mei
17 mei
20 mei
21 mei
27 mei
30 mei
31 mei

7 juni
21 juni
22 juni
23 juni

MEI 2015

Aankomst Nederland
Presentatie in de Pinkstergemeente, Doetinchem
Presentatie op de Wilhelminaschool, Doetinchem
Stand opbouw OMF Opwekkingsconferentie
Debrief gesprek OMF
PleXat presentaties 10.00 - 15.00 uur
Presentatie New Day Iternational Church Almere

JUNI 2015

Presentatie in de Wingerd, Varsseveld
Presentatie in Baptistengemeente Het Lichtpunt, dtc
OMF conferentie
OMF conferentie

JULI 2015

4 juli PleXat presentaties 10.00 - 15.00 uur
26 juli Laatste zondag, afscheid in Pinkstergemeente dtc
31 juli Vertrek naar Manila
(5 augustus: eerste schooldag van de kinderen)

Bedankt
voor
je meeleven
en gebed

