
Op bijna alle jeepneys (een soort bussen) staan Christelijke teksten
(foto’s: ’Jezus faalt nooit’, ‘Wij vertrouwen op God’, ‘Jezus Heer’)

JEZUS LEEFT!
In 1521 ontdekte een Spaanse groep ont-
dekkingsreizigers de Filipijnen. Vanaf 1565 
werden de Filipijnen onderdeel van het 
Spaanse rijk.  300 Jaar lang was Spanje 
de baas in het land. De Spanjaarden 
brachten ook hun godsdienst mee naar 
de Filipijnen: het katholicisme. De meeste 
Filipino’s (92%) geloven dat er een God is. 
Helaas begrijpen veel mensen niet dat de 
Here Jezus hun zonden heeft vergeven 
en dat ze vrij van de macht van zonde 
zijn. Veel mensen bidden tot Maria en 
proberen door ‘goed te leven’ een plekje 
in de hemel te krijgen. In het hele land zie 
je veel beelden 
en teksten die 
over God of over 
Jezus gaan. In 
deze nieuwsbrief 
een paar voor- 
beelden.

een van de oudste katholieke kerken in de Filipijnen 

 

   HOI ALLEMAAL,
Hier is weer een nieuwe 

kindernieuwsbrief van Nina, Eva 
en Pepijn. Wij zaten vroeger op de 

Wilhelminaschool. 

Nu wonen we in Manila in de Filipijnen. 
Deze nieuwsbrief gaat over JEZUS in de 

Filipijnen. 

Veel leesplezier!

Groetjes Hans & Annemarie, 
Nina, Eva, Pepijn, Luke en Maia
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Foto boven: Een van 
de grootste kerken in 
Manila. 9000 mensen per kerkdienst, 1 dienst op zaterdag, 4 diensten 
op zondag. De kerk heeft meer dan 60 andere plekken in het land 
waar er elke week kerkdiensten worden gehouden.

Foto links:  Een van de (vele) kleinste kerkjes in de sloppenwijken 
van Manila. Ze hebben meestal geen eigen gebouw, maar komen ge-
woon samen in hun huisjes.

Gelukkig zijn er ook op heel veel plekken 
mensen die in Jezus geloven. In alle la-
gen van de bevolking zijn mensen kerkjes 
gestart en komen ze samen. Door hun 
manier van leven en het vertellen over de 
liefde en redding van Jezus leren meer 
en meer mensen Jezus kennen. Ook wij 
wonen hier om daaraan bij te dragen.

Wist je dat je -om een zendeling te zijn- niet persé in het buitenland hoeft te wonen? Ieder-
een die Jezus kent is eigenlijk een beetje een zendeling; jij dus ook! De wereld heeft Jezus 
nodig! Als je in Hem gelooft woont Hij in je hart. Vertel over Hem aan anderen en/of laat Hem 
zien door de manier waarop je leeft. Op de plek waar jij woont of naar school gaat kun je iets 
van Jezus laten zien door hoe je leeft en wat je zegt en hoe je anderen behandelt. De Heilige 
Geest geeft je kracht en wijsheid en liefde om als een afspiegeling van Jezus te leven. En die 
Kracht kan ook andere mensen veranderen, zodat zij ook Jezus leren kennen!JI
J

Op grote reclameborden langs de weg wordt vaak een tekst 
geplaatst die mensen laat nadenken over God.

Jezusbeeld op een Jeepney - Jezus standbeeld - Gebouw in de vorm van een Mariabeeld

 

Surf naar
KIDS.HANSENANNEMARIE.NL voor meer kindernieuwsbrieven


