juni 2016, nummer 2, jaargang 6

Gebedsbrief
hans&annemarie, nina, eva, pepijn, luke & maia

in manila

GEZIN

In de vorige gebedsbrief vroegen we gebed voor de matching. Zoals je als het goed is hebt meegekregen,
zijn we begin maart gematched aan Luke en Maia. Sinds begin maart zijn zij in ons gezin gekomen. We zijn
God dankbaar voor deze twee kinderen.
We vragen je gebed voor deze begin periode. De afgelopen twee maanden zijn erg pittig geweest. Voor
Luke en Maia om te settelen in ons gezin en in ons huis.Voor ons om weer helemaal ‘in de kleine kinderen’
te zitten. We hebben liefde, wijsheid en geduld nodig om hen op de juiste manier te helpen zich veilig te
voelen in ons gezin. We zijn dankbaar dat Luke en Maia zich goed lijken te hechten en steeds meer deel
worden van ons gezin. Nina, Eva en Pepijn zo ‘zijn gek’ met hun nieuwe broertje en zusje! We vragen
gebed voor goede nachtrust. Vooral Luke wordt erg vaak wakker ‘s nachts en dat maakt dat we erg weinig
energie hebben.
Nina heeft zich laten dopen! We zijn natuurlijk superblij met haar keuze. Ze heeft Hans gevraagd haar te
dopen. En op 25 mei werd ze gedoopt in het zwembad van de school. Op school volgt ze elke woensdag
de naschoolse club PHAT (pursuing holiness and truth), een soort worhip en bijbelstudietijd waar ze
verder wordt uitgedaagd om Jezus te volgen. Aan het eind van het schooljaar was er de mogelijk zich
te laten dopen. 30 leerlingen lieten zich dopen.
Een kleine impressie kun je in deze video zien:
https://youtu.be/2M2vjJ5-ZdM
Na deze week is het schooljaar voor de kinderen
afgelopen en hebben ze een paar weken vakantie.
We hopen half juni een paar daagjes naar het
strand te gaan.
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Missional
Business Center

Little Children's Home
We zijn dankbaar dat het in het babyhuis op het
moment redelijk rustig is, weinig ziekte van de kinderen.
Dat geeft Annemarie de gelegenheid zich met name
op de kleintjes thuis te richten. Bid voor alle kinderen
in het babyhuis. Zij wachten ook op ouders. Bid dat
de juiste matches gemaakt zullen worden. Er zijn ook
twee nieuwe baby’s in het kinderhuis gekomen. Bid
dat ze snel zullen wennen en dat ze veel liefde mogen

Het Missional Business Center staat
op dit moment in het teken van een
hele serie trainingen aan de organisatie
Good Neigbors. Bid je mee voor deze
trainingen? Een van onze medewerkers,
Charis, heeft misschien de mogelijkheid
ergens een baan te krijgen. Dit zou voor
het MBC een groot gemis zijn. Bid je om
Gods leiding en wil in deze situatie? Ook
wachten we op het antwoord van enkele
Nederlandse organisaties die goede doelen
ondersteunen, of ze het MBC voor de
komende periode willen sponsoren. Bid je
mee voor een goede uitkomst?

ervaren van de verzorgers.

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