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HET HETE SEIZOEN
IS GEARRIVEERD!

in het kinderhuis zijn er 4 nieuwe baby’s 

bij gekomen, een driejarig meisje en een 

zesjarig meisje. Deze kinderen hebben 

veel meegemaakt en hun ‘verhaal’ is erg 

schrijnend. Gelukkig krijgen ze nu veel 

liefde, goede verzorging en veiligheid. 

Een aantal van deze kinderen past 

zich makkelijk aan aan het leven in het 

babyhuis, voor anderen duurt het 

langer voordat ze gesetteld zijn. 

Een van de hoogtepunten de 

komende tijd is het afscheid van 

vier (!) broertjes en zusjes. Zij zijn na 

jarenlang papierwerk geadopteerd 

door een familie in de Verenigde 

Staten. Het oudste meisje is inmiddels 13. 

Zij heeft jaar in jaar uit andere (jongere) 

kinderen uit het babyhuis zien vertrekken 

en verlangt ook enorm naar een eigen 

vader en moeder. Naar verwachting 

zullen de 4 kinderen deze maand worden 

opgehaald door hun Voor-Altijd-Familie.

The Little Children’s Home



HALLO ALLEMAAL!
We zagen dat in Nederland langzamerhand de lente is 
begonnen. Hogere temperaturen en mooier weer. Geniet ervan! 
Hier heeft het hete seizoen langzaam zijn intrede gedaan. April 
en mei zijn de hete maanden. De temperaturen lopen overdag 
op tot zo’n 38 graden en de luchtvochtigheid is erg hoog. 
Nog ruim 7 weken en dan is het schooljaar voorbij. In deze 
nieuwsbrief lees je o.a. het laatste nieuws over de adoptie, het 
reilen en zeilen in het Children’s Home en kun je kennis maken 
met de familie Pardue.

GEZIN & ADOPTIE
De kinderen genieten van het naar school gaan. 
Nina heeft meegedaan met een meerdaagse 
ministry outreach waar ze de Vakantie 
bijbelschool hebben gedaan voor de kinderen 
van een Mangyan dorp. Het was een geweldige 
ervaring voor haar. In het aankomende vlog kun 
je er wat van zien. Ook Eva en Pepijn genieten 
van school. Luke en Maia kunnen het samen 
goed vinden en spelen veel samen. We hopen 
nog steeds dat we ze deze zomer mee kunnen 
nemen naar Nederland om ze aan jullie voor te 
stellen.

Helaas is er nog geen nieuwe rechter 
benoemd. Een commissie moet een aantal 
namen voordragen en de president moet dan 
een rechter benoemen. Op 13 mei staat er 
weer een hoorzitting gepland, maar als er geen 
nieuwe rechter is, zal ook die zitting worden 
geannuleerd.

Ook voor reisvergunning voor Luke en Maia 
moeten we wachten op de nieuwe rechter. 
Als we niet op tijd toestemming krijgen om te 
reizen zullen Annemarie, Nina, Eva en Pepijn 
een korte trip naar Nederland maken in Juni, 
terwijl Hans dan in Manila blijft met Luke en 
Maia.

FAITH ACADEMY
Afgelopen maand vierden we het jubileum 
van een echtpaar dat maar liefst 60 jaar op 
Faith Academy heeft gewerkt. Tine Hardeman 
was ooit een veelbelovend professioneel 
basketballer in Amerika. Hij kreeg een 
aanbieding om voor een gerenommeerde 
club te spelen, maar God daagde hem uit zijn 
basketbaltalent aan Hem te geven. Dat deed 
hij. Tine heeft sindsdien zijn basketbaltalent 
gebruikt om als sportleraar en coach op Faith 
Academy te werken. Daarnaast heeft hij vele 
Filipino’s gecoacht en verteld over de liefde 
van Jezus.

Zou je ook voor korte of langere tijd van je 
beroep je zendingsbediening willen maken? 
Dat kan (o.a.) op Faith Academy! De leraren 
hier werken als zendeling, levend van giften; 
ze ontvangen geen salaris van de school. Ze 
gebruiken hun beroep om mee te werken 
aan het uitleven en uitwerken van de visie van 
school: het Koninkrijk van God en de Grote Ze-
ndingsopdracht te helpen bevorderen, door 
middel van transformatief, Christus-gecen-
treerd onderwijs. Mail ons voor meer info of kijk 
op FAITH.EDU.PH/SERVE. Door te werken als 
leraar op Faith Academy maak je het mogelijk 
dat vele zendelingen in Azie hun werk kunnen 
doen.



VLOGS
Om je op een andere manier wat inzicht te geven in 

ons leven en werk, maken we af en toe een vlog. Een 

korte video-impressie over een bepaald onderwerp 

of een activiteit die we hebben ondernomen. Ben je 

benieuwd, surf dan naar vlog.hansenannemarie.nl

De Famil ie  Pardue!
Steve: “Een van mijn favoriete dingen in onze bediening 
hier is het lesgeven aan de eerstejaars theologiestudenten 
op onze school. Dit jaar waren er 76 studenten waarvan de 
helft uit de Filipijnen komt. De andere helft komt uit o.a. India, 
Bangladesh, Vietnam, China en Myanmar. Velen zijn afkomstig 
uit moeilijke plekken in Azië waar er vervolgde minderheden 
zijn en maar weinig christenen.

Door middel van mijn lessen probeer ik de studenten te 
laten zien dat theologie het levensbloed van de kerk is - 
de belangrijkste manier waarop de verhalen, gedichten en 
bevelen van de Bijbel in het lichaam van Christus kunnen 
worden uitgevoerd. Het is een proces dat me altijd blijft 
verrassen, en doorgaans verheugt het ook de studenten. Aan 
het eind van de opleiding zijn zij klaar om als “theoloog” in 
hun eigen werkplaats of bediening aan het werk te gaan.”

MAAK KENNIS MET...

“Wij zijn Steve en Teri Pardue en 

wij hebben 4 kinderen.” Steve is 

werkzaam op een bijbelschool 

en Teri heeft een eigen peu-

terspeelzaal. De missie van 

de Pardues is gericht op het 

versterken van kerken in Azië 

door kerkleiders op te leiden 

en in staat te stellen anderen te 

onderwijzen, door hen te helpen 

hun geloof diepe wortels te laten 

krijgen in zowel Gods Woord als in 

hun eigen cultuur. 

Teri: “Ik werk als leidster in onze 
eigen PreSchool (een soort peuter-
speelzaal).” Dit afgelopen is er een 
nieuwe ruimte gebouwd (foto), waar 
de kinderen tweemaal per week een 
ochtend heen gaan om spelenderwijs 
dingen te leren. “Mijn studenten zijn 
Amerikaans, Filippijns, Koreaans, 
Chinees en Noors! De meeste 
zijn de kinderen van zendelingen, 
maar sommige zijn ook plaatselijke 
families.” Ook Luke en Maia zullen in 
augustus twee ochtenden per week 
naar deze preschool gaan.



VERVOLG MAAK KENNIS MET...

Steve en Teri Pardue zijn dankbaar voor het bestaan van Faith Academy. Steve is naast zijn werk 
aan het seminarium bestuursvoorzitter van Faith Academy. Zonder Faith Academy zouden zij de 
kerk in Azië niet kunnen helpen en zouden (zendings-)gezinnen geen Preschool voor hun kinderen 
hebben.

Doordat jij Hans en Annemarie ondersteunt om hier op Faith Academy te dienen, kunnen de kinderen 
van de familie Pardue naar school, zodat zij hun werk in de Filipijnen kunnen doen, en kunnen 
bijdragen aan de Grote Zendingsopdracht.

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
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https://hansenannemarie.nl

