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Gebedsbrief
hans&annemarie, nina, eva & pepijn
in manila

Hallo allemaal,
Gezin & Verlof

We kijken terug op een leuk en goed verlof
waarin we veel tijd met familie en vrienden
konden doorbrengen en veel mensen konden
vertellen wat God doet in de Filippijnen.
We zijn dankbaar voor deze tijd, ook al is het
omgevlogen.
De overgang terug naar de Filipijnen ging ook
goed. We voelden ons allemaal snel weer thuis
en zijn dankbaar dat dit ook voor de kinderen,
zo soepel is verlopen. Inmiddels hebben de
kinderen weer helemaal hun draai gevonden
op school en genieten weer van alle activiteiten
en hun vriendjes en vriendinnetjes. Maar
daarnaast missen ze iedereen in Nederland
ook wel.

The Little Children's home

In het babyhuis waren de afgelopen weken
veel kinderen ziek. Een jongetje moest zelfs
opgenomen worden in het ziekenhuis met
knokkelkoorts. Gelukkig is hij weer ‘thuis’
en zijn de meeste kinderen nu weer gezond.
Knokkelkoorts komt op dit moment veel voor
omdat het regenseizoen is. Wil je bidden
voor bescherming en gezondheid voor ons?
Afgelopen zomer zijn er 7 (!) nieuwe kinderen
bijgekomen. Deze kinderen komen allemaal
uit erg schrijnende situaties en hebben al
veel meegemaakt in hun kortje leventje. Wil
je bidden voor deze kinderen? Voor
verwerking en genezing van hun trauma’s, dat
ze veel liefde en zorg zullen ontvangen en dat
er goede families voor deze kinderen worden
gevonden?
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Adoptie
Wij zijn druk bezig om alle papieren te
verzamelen en verslagen te schrijven voor de
adoptie. Over 2½ maand voldoen we aan alle
criteria om in aanmerking te komen voor lokale
adoptie. Wil je bidden dat we alle papieren
op tijd in orde krijgen, en dat ze allemaal
goedgekeurd worden? We vertrouwen God
dat hij het juiste kind in ons gezin brengt. Wil
je bidden voor dit kindje, dat waarschijnlijk
al geboren is, voor bescherming en bewaring?

Missional Business Center
Het is een erg drukke tijd voor het Missional
Business Center. Steeds meer kerken en
hulporganisaties horen van onze training. In
veel gevallen hebben zij zelf ervaring met
een starten van een livelihood project onder
de armen of het verstrekken van leningen.
Maar we horen ook vaak dat deze projecten
eigenlijk mislukken of dat leningen niet terug
betaald kunnen worden (onder andere) omdat
de mensen niet goed begrijpen hoe een
bedrijfje werkt, of hoe de geldstromen gaan.
Bid voor constructieve samenwerking
met partner-organisaties, en voor goede
trainingen.
Door de toenemende vraag zoeken we ook
meer fulltime medewerkers. Bid je mee dat
God de juiste mensen op ons pad brengt
en dat God ook financieel zal voorzien om
deze lokale mensen te kunnen betalen?

Bedankt voor
je meeleven,
betrokkenheid
en gebed.
Groetjes Hans & Annemarie,
Nina, Eva en Pepijn
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