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Wat geweldig om te zien dat de bijbelstudie die 
door de vrijwilligers van de TB kliniek is opgestart 
de afgelopen weken enorm is gegroeid. Het aantal 
mensen dat komt is nu verdubbeld! Ze zijn erg 
nieuwsgierig en willen graag meer over God leren. Er 
is zelfs op zondagmorgen een huiskerk opgestart voor 
deze mensen. Soms  eten ze na de dienst samen lunch. 
Iedereen neemt wat mee wat hij/zij kan bijdragen. Net 
als in de eerste gemeente. De een neemt rijst mee, de 
ander kip, sommigen hebben geen geld maar gaan naar 
de markt om anderen te helpen inkopen te doen of ze 
helpen met klaarzetten (van het ‘kerkje’ en lunch, etc). 
Zo draagt iedereen bij. 

Er zijn genoeg Tuberculose-medicijnen in de 
Filipijnen, maar het probleem is dat ze vaak niet bij 
de gezondheidscentra terecht komen. Dus er kunnen 
geen nieuwe mensen aangemeld worden voor de 
gratis medicijnen. De TBC-kliniek zorgt dan wel dat 
de mensen medicijnen krijgen, maar dat kost onnodig 
veel geld. Wil je bidden dat de medicijnen beter 
gedistrubeerd worden?

Tuberculose project

De afgelopen week vierden we met 12 mensen hun 
diploma uitreiking! Iedereen krijgt na het volgen van 
de training een certificaat, maar niet iedereen krijgt het 
voor elkaar om ook het vervolgtraject door te komen. 
Ze hebben in zo’n 6 weken tijd hun hele Bedrijfsplan 
doorgewerkt en verbeterd, in samenwerking met het 
MBC. Tijdens de overdenking waarmee de diploma-
uitteiking begon, vertelde Hans over de woorden 
van Jezus uit Lukas 14:28. Zo hebben de deelnemers 
ook eerst letterlijk de kosten berekend van hun 
voorgenomen business. Hans kon ze ook vertellen dat 
Jezus het in dit bijbelgedeelte eigenlijk heeft over het 
volgen van Hem en hen uitgenodigd dit ook te doen. 
Bid voor de mensen die nu een bedrijf gaan starten 
of voor hen die nog een startkapitaal bij elkaar sparen. 
Bid dat ze  hun bedrijf succesvol kunnen starten, 
maar meer nog dat ze de liefde van Jezus zullen gaan 
ontdekken. Bid voor het MBC team dat contact heeft 
met deze startende ondernemers.

Missional Business Center

Want wie van u die een toren wil bouwen, 
gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, 

of  hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?
Lukas 14:28 
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In de komende maanden hopen ook wij gematched te 
worden aan 1 of 2 kids. Het papierwerk gaat langzamer 
dan verwacht, dus dat frustreert soms ook wel. 

Maar we weten en vertrouwen dat God de juiste 
kids in ons gezin brengt. En blijkbaar zijn de papieren 
van ‘onze’ kinderen dan ook nog niet klaar:-). Wil je 
bidden voor dit hele proces?

De afgelopen maanden is ons support teruggelopen. 
Vooral door de slechte dollarkoers zijn de euro’s die 
binnenkomen veel minder waard hier.  Wil je bidden 
dat we weer genoeg support krijgen? 

Ook dit is voor ons een punt dat we moeten leren om 
in God’s handen te leggen en dat Hij voorziet en zorgt 
dat we niet tekort komen.

Met Nina, Eva en Pepijn gaat het goed op school. Nina 
is net terug van een weekje schoolkamp. Ze heeft het 
erg leuk gehad en wilde nog wel langer blijven. 

Pepijn en Eva genieten van het basisschoolleven, 
voetballen op het plein en spelen met vriendjes en 
vriendinnen. Over drie weken hebben ze  March 
break, lekker 10 dagen Paasvakantie. Zegeningen in 
overvloed! :-)

Tot de volgende keer!

Gezin

Mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, 
voorzien van alles wat u nodig hebt, 
in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Filippenzen 4:19

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen 
aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, 

overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil. 
Efeze 1:5

De afgelopen weken is er veel vooruitgang geboekt met 
de papieren van een aantal kinderen in het babyhuis. 
Hierdoor kunnen deze kids, die al jaren in het babyhuis 
zitten, ook eindelijk aangemeld worden voor adoptie. 
Geweldig! We zijn dankbaar dat in de afgelopen 
weken weer 3 kids opgehaald zijn door hun nieuwe 
familie, altijd een feest om mee te maken en die blije 
gezichtjes te zien als kinderen eindelijk ervaren dat ze 
ergens thuis horen. Wil je bidden voor gezondheid 
voor de kinderen van het babyhuis?

Little Children's Home
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Bedankt voor 
je meeleven, 

betrokkenheid 
en gebed.

Groetjes Hans & Annemarie,
Nina, Eva en Pepijn


