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De zomervakantie is hier voorbij. Vandaag (3 augustus) zijn Nina, 
Eva en Pepijn hun nieuwe schooljaar begonnen. We kijken terug 
op een leuke zomer. We zijn een weekje naar het strand  geweest 
en hebben af en toe wat leuke uitstapjes kunnen maken. Met Luke 
en Maia gaat het steeds beter in het gezin. Wil je bidden voor 
gezondheid, wijsheid en energie om hen te geven wat ze nodig 
hebben.

Bronno en Joke (opa en oma) zijn op bezoek en dat is erg gezellig. 
Ze brachten een heleboel kraamcadeautjes en felicitatiekaarten 
mee van velen van jullie. Heel erg bedankt voor de felicitaties en 
het meeleven. We waren er erg blij mee.

GEZIN
We hopen dat jullie 
een fijne vakantie 
hebben! Misschien al 
weg geweest, of al weer 
terug? 

We wensen iedereen 
een fijne tijd en natuurlijk 
dat ‘de batterij weer 
opgeladen is’ voor het 
nieuwe jaar!

Hallo Allemaal!

THE LITTLE CHILDREN'S HOME
We hebben de afgelopen tijd in het babyhuis afscheid genomen van een paar kinderen 
die met hun ‘Voor-Altijd-Families mee gaan. Bid voor gezondheid voor de baby’s en 
peuters in het babyhuis. Gelukkig kan Annemarie de komende tijd weer aan de slag, nu 
Nina, Eva en Pepijn weer naar school zijn. 1
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We willen het adoptieproces als vast onderwerp 
in deze gebedsbrief laten terugkomen. We 
zijn afhankelijk van de Here God en van jouw 
gebed voor een soepel juridisch proces van de 
adoptie van Luke en Maia. Het gaat allemaal 
traag. We bidden voor geduld en vertrouwen 
op God dat het proces soepel mag verlopen 
en snel zal gaan (we hopen dat het maximaal 
24 maanden zal kosten om het hele proces 
te doorlopen). Bid dat we snel een afspraak 
kunnen met de maatschappelijk werkster van 
de rechtbank, de eerstvolgende stap in het 
proces.

Adoptieproces

Charis, een van onze medewerkers, 
heeft een andere baan gekregen. We zijn 
dankbaar dat ze vanaf het begin voor het 
MBC heeft gewerkt als trainer, maar we 
zullen haar zeker missen! Bid voor haar 
vervolgstudie die ze gaat beginnen en het 
werk op de universiteit. 

Ondertussen hebben we een nieuwe 
medewerker aangenomen, Jollie Mae. Op 
dit moment zijn we haar aan het opleiden 
tot Start Your Business Trainer, net als 
Jenny, onze andere medewerker. Bid voor 
een goed leerproces voor hen, dat ze de 
training zelf goed zullen kunnen geven aan 
anderen. Van 22 tot 26 augustus zullen 
we de training ook geven aan een aantal 
pastors in de arme wijk Payatas. Deze 
pastors worden on-call trainers van 
MBC. Zij zijn na hun training op afroep 
beschikbaar om mee te helpen als trainer 
en zo wat bij te verdienen. 

In de vorige gebedsbrief vroegen we ook 
gebed voor potentiële sponsors van het 
MBC. We zijn blij je te kunnen vertellen 
dat twee organisaties inmiddels hun steun 
hebben toegezegd!

Missional 
Business Center
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Bedankt voor 
je meeleven, 

betrokkenheid 
en gebed.

Groetjes Hans & Annemarie,
Nina, Eva, Pepijn, Luke en Maia


