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GELUKKIG
NIEUWJAAR!

Een poosje geleden namen we afscheid 

van baby N. Half november was er een 

Despedidah, een 

afscheidsfeest. In het 

babyhuis noemen 

we dat ook wel een 

‘Adoptie-geboorte’, 

omdat N door 

middel van adoptie 

wordt ‘geboren’ in 

het gezin van zijn 

nieuwe vader en moeder. Baby N kwam 

tegelijk met Maia in het babyhuis als 

baby’tje van nog geen 3 dagen oud. Hij 

heeft de eerste 7 maanden dat Maia in 

het babyhuis woonde samen met haar in 

1 ledikantje geslapen.  We hebben altijd 

een speciale band met hem gevoeld. 

We waren dan ook heel blij en dankbaar 

dat hij ook eindelijk gematched werd aan 

ouders, en nu -bijna anderhalf jaar nadat 

Maia bij ons kwam- ook in een gezin mag 

gaan opgroeien.

Adoptiegeboorte



GELUKKIG NIEUWJAAR!

Een heel gelukkig nieuwjaar allemaal! Terugkijkend op het 
afgelopen jaar zijn we dankbaar voor de vele zegeningen en dat 
jullie ons hebben ondersteund met jullie betrokkenheid, jullie 
gebeden en jullie financiële bijdragen. Zonder jullie zouden we 
hier niet kunnen zijn. We vierden eind november dat we 5 jaar 
in de Filipijnen wonen. Bedankt dat je ons al zo lang trouw volgt 
en ondersteunt. We verlangen er allemaal naar om dit jaar ook 
weer even in Nederland te zijn, als het gaat lukken. Lees erover 
in deze nieuwsbrief. Verder kun je kennis maken met de familie 
Pieren, over LEAP, PHAT en de adoptiegeboorte van baby N.

PHAT
Het onderwijs aan zendingskinderen is niet 
alleen maar bijzaak omdat er nou eenmaal ze-
ndingsgezinnen in Manila werken; we hebben 
als leerkrachtenteam ook een passie voor 
goed Christelijk onderwijs en willen leerlingen 
trainen in discipelschap. Bovendien komen 
er naast zendinsgkinderen ook veel lokale 
(Filipijnse) kinderen naar de school. We willen 
een impact op hun leven hebben. Een van de 
initiatieven die we op Middle School hebben is 
PHAT; Pursuing Holiness and Truth (Heiligheid 
en Waarheid najagen). Dit is een naschoolse 
club waar leerlingen vrijwillig naar toe kunnen 
gaan voor worship, bijbelstudie en in je eigen 
small groep je vragen en moeilijkheden delen. 

NIEUWE WEBSITE
Afgelopen oktober hebben we de website in 
een nieuw jasje gestoken. Door wat achterstallig 
onderhoud was het beter om een nieuwe site 
te maken. Als je dat nog niet had gedaan, neem 
dan eens een kijkje op https://hansenannema-
rie.nl. We hopen dat de website je een duidelijk 
beeld geeft van ons werk en leven hier. 
 Je kunt er onze blogberichten lezen, je 
kunt foto’s en video-impressies bekijken van het 
Little Children’s Home en van Faith Academy. 
Onze visie en missie staat beschreven en 
je kunt er onze oude nieuwsbrieven en 
gebedsbrieven terugvinden. Tenslotte lees je 
er onze achtergrond (onze bio’s en hoe we in 
Manila terecht zijn gekomen).

LEARNING ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
Op Faith Academy zijn we dit schooljaar het LEAP-programma gestart: Learning English for 
Academic Purposes (Engels leren voor Academische Doeleinden). Kinderen van Chinese pastors 
hebben meestal geen toegang tot goed christelijk onderwijs. Daarom wil Faith Academy hen een 
plek bieden. Om mee te kunnen draaien in het reguliere onderwijsprogramma in High School, 
krijgen ze nu -in de jaren op Middle School-  een intensief en taalrijkprogramma aangeboden om 
hun Engels op te krikken. Er zijn veel uitdagingen voor het team om dit project succesvol te maken. 
We bidden voor Gods zegen over dit project.                                                                 vervolg op pagina 3
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LEAP (vervolg)
De bedoeling is dat deze kinderen na hun High School met een 

stevige geestelijke basis en een High School Diploma terug 

kunnen keren naar China. En zo probeert Faith Academy bij te 

dragen aan zending in China. Ook andere kinderen profiteren 

van dit programma. Vaak worstelen Koreaanse kinderen met de 

Engelse taal. In het LEAP-programma wordt hun taalachterstand 

bijgespijkerd om ze klaar te maken voor High School.

MAAK KENNIS MET...
De Familie Pieren!
De Zwitserse familie Pieren woont en werkt al ruim 10 jaar als 
zendelingen in Manila. Jonathan en Dori werken bij de Duitse 
zendingsorganisatie Help International. Deze organisatie heeft 
in Manila een inloophuis voor straatkinderen, een kinderhuis, 
een afkickkliniek en een bijbelschool (Jonathan). Ook worden 
er vaak Outreaches gedaan (Dori) in Tondo, een van Manila’s 
armste en meest dichtbevolkte wijken ter wereld.
Hun kinderen (Jan, Lukas en Sara) kunnen naar school op Faith 
Academy, waardoor Jonathan en Dori in staat worden gesteld 
om hun werk te doen en mensen in materiële en geestelijke 
armoede te helpen.  Sara is een vriendin van Eva en zit met 
haar in Grade 6, Lukas zit in Grade 8 en zit tijdens Franse les 
bij Nina in de klas (de Europeanen op school hebben vaak 
Frans in hun pakket nodig). Jan zit in Grade 10.

Help International focust op het 

samenleven in grote en kleine 

gemeenschappen waar Westerse en 

lokale zendelingen hun leven delen. 

Ieder heeft het verlangen om een 

levensstijl van liefde, nederigheid, 

transparantie, vergeving en dienst-

baarheid te leven in toewijding aan 

God en aan elkaar. Ze zien zichzelf 

in de eerste plaats als familie en 

geen werkers; een organisme en een 

organisatie. Help International is een 

beweging die discipelen wil maken, hen 

leiden naar geestelijke volwassenheid, 

hen trainen om verantwoordelijkheid 

te nemen en het koninkrijk van God op 

alle gebieden van de samenleving uit 

te leven.



GEZIN & ADOPTIE

In de inleiding vertelden we al dat we plannen 
hebben om in de zomer twee maanden in 
Nederland te zijn. Helaas is de adoptieprocedure 
nog niet echt van de grond gekomen. Afgelopen 
december ging de rechter met pensioen. We 
weten op dit moment niet of er op tijd een 
nieuwe rechter wordt aangesteld. Op 13 februari 
staat onze volgende hoorzitting gepland. We 
weten nu al wel dat de adoptie niet afgerond is  
vóór juni 2018. 

We gaan dus een 
r e i s v e r g u n n i n g 

aanvragen voor Luke 
en Maia (dat lang  
niet altijd goed 
gekeurd wordt). 
Maar dan moet 
er op 13 februari 
wel een rechter 

zijn die daarover  
uitspraak kan doen 

en ook de reguliere 
adoptieprocedure kan 

voortzetten. Menselijkerwijs gesproken zien we 
niet heel veel kans dat de reisvergunning op tijd 
in orde komt, dus we hopen op en bidden voor 
een wonder.

KERSTBEZOEK

We hebben genoten van twee weekjes 
Kerstvakantie. Hans’ ouders waren op bezoek! 
We vonden het erg fijn dat ze er waren en we 
hebben een gezellige tijd gehad. Helaas werden 
Nina, Eva en Maia om de beurt een week ziek, 
dus waren we nogal aan huis gekluisterd. We 
hebben dus veel spelletjes gedaan! En Eva 
heeft haar schoolkluisje laten zien en Pepijn 
zijn klaslokaal. Inmiddels zijn Hans’ ouders weer 
veilig thuis en gaan 
oudste drie kinderen 
weer naar school.

HANS & ANNEMARIE

AnnemarieColenbrander  +HansColenbrander hansenannemarie.nl info@hansenannemarie.nl

THUISFRONTTEAM: Addy & Rhodé Baksteen, Stefan & Debby de Jager, Annette Klijnsma. thuisfront@hansenannemarie.nl

Voor ons leven en werk zijn wij afhankelijk van gebed en giften. Meld je op onze website aan voor de GEBEDSBRIEF. 

FINANCIËLE GIFTEN kun je overmaken op rekeningnummer NL18 ABNA 0570 5251 36 
t.n.v. OMF-Colenbrander, o.v.v. “Gift Werk ZO-Azië met Hans en Annemarie”

What you give to Christ equals 
the measure of His worth in your eyes.

Frank Viola

w
w

w
.o

m
f.n

l

w
w

w
.p

g
d

.n
u

https://hansenannemarie.nl

