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WIJ GAAN 
NAAR SCHOOL!

De afgelopen zomer waren de rollen even 

omgedraaid: terwijl wij hier in de tropen 

verregenden door de vele moesons bij 

een temperatuur onder de 30 graden, 

kwamen jullie in Nederland ruim boven 

de 30 graden! Een beetje ‘hot season’ in 

Europa! We hopen dat jullie allemaal een 

goede zomer hebben gehad. 

Wij kijken terug op een leuke zomer. 

Annemarie kon met de oudste drie 

kinderen een paar week in Nederland 

zijn, familie en vrienden ontmoeten 

en weer naar onze ‘eigen kerk’ gaan. 

Ook Hans heeft het erg goed gehad 

met Luke en Maia, door veel tijd met 

z’n drieën door te brengen zijn ze nu 

ook hechter, wat erg goed is voor deze 

kleintjes. In deze nieuwsbrief praten we 

je weer bij over ons leven en werk in 

Manila.

Zomer in Nederland

Nina, Eva en Pepijn met neefjes en nichtjes



THE LITTLE CHILDREN’S HOME
De licentie van het babyhuis is in het voorjaar eindelijk 
weer vernieuwd. De open plekken konden dus worden 
opgevuld. In de loop van de zomer zijn er veel nieuwe 
baby’s bijgekomen. Annemarie is druk met het wegen, 
meten, hulp geven bij ziekte of andere gezondheidsprob-
lemen en het bijwerken van hun medische dossiers, 
zodat ze up-to-date zijn (een vereiste voor adoptie). Bid 
voor Gods voorziening in alles. Ook het babyhuis is voor 
100% afhankelijk van giften en er zijn vele financiële lasten. 
We zijn dankbaar voor de families die een kindje willen 
adopteren.

GEZIN & ADOPTIE
Nina is nu sophomore’, tweedejaars High 
School student. Ze vindt het erg leuk. Helaas 
is het ‘verloop’ op school erg groot. Het is altijd 
een komen en gaan van mensen. Afgelopen 
december moest ze afscheid nemen van haar 
beste vriendin die weer terug verhuisde naar 
Australië, en afgelopen juni is ook een andere 
goede vriendin van haar vertrokken. Het 
voetbalseizoen is weer begonnen. Nina zit in het 
meisjesvoetbalteam en traint hiermee 4 keer 
per week en speelt op zaterdag wedstrijden. 

Eva zit in de tweede brugklas en heeft het ook 
naar haar zin. Aankomende oktober doet ze 
mee met de schoolmusical ‘Aladdin’.

Pepijn zit in het laatste jaar van de basisschool 
(die gaat tot en met groep 7). Hij heeft een 
nieuwe juf en ze komt uit Zuid-Afrika. Ze heet 
juf Nagel, maar dat wordt hier natuurlijk niet op 
z’n Nederlands uitgesproken. In dit jaar moet 
elk kind een instrument kiezen en spelen ze 
in een band of een orkest. Pepijn heeft voor 
percussie gekozen. 

Zoals je al eerder las, zijn Luke en Maia nu oud 
genoeg voor de peuterspeelzaal. Een van de 
zendelingen runt een Pre-School voor 3- en 
4-jarigen. Twee ochtenden per week genieten 
Luke en Maia daar van spelen, spelletjes en 
spelenderwijs letter, cijfers en Engels leren.

ADOPTIE
De adoptie heeft nu meer dan een jaar 
stilgestaan. Gelukkig is er in de loop van 
afgelopen mei een nieuwe rechter benoemd 
in ons arrondissement, dus we verwachten 
aankomende 18 september daadwerkelijk een 
hoorzitting te hebben. We krijgen dan hopelijk 
ook een beetje een beeld van de tijd die het 
juridische deel van de adoptie nog zal gaan 
innemen.

FAITH ACADEMY
Het schooljaar is weer begonnen. Hans is de 
afgelopen zomervakantie druk bezig geweest 
om de leesroosters te maken. Dat was dit jaar 
een grote uitdaging, omdat we met een nieuw 
soort rooster gingen werken. Ook kwamen 
er ongeveer 30 nieuwe leerlingen op Middle 
School (nu in totaal 130 leerlingen). Het thema 
van het schooljaar is ‘Better Together’ (Want  
zoals wij in één lichaam vele leden hebben en 
de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo 
zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, 
maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Rom 
12:4-5). Hans werkt nu samen met een nieuwe 
directeur voor Middle School. Hij vindt het erg 
leuk, de samenwerking verloopt erg goed en 
er zijn veel nieuwe plannen en ontwikkelingen 
om het onderwijs te verbeteren.



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 familie Hagen!
Door te investeren in studenten wiens gezinnen in 
Zuidoost-Azië dienen, heeft de Faith Academy invloed op 
de ministeries in de regio. Ons gezin is daar een voorbeeld 
van. Wij werken met inheemse groepen op de Filippijnen, 
die inheemse kerken mobiliseren, versterken en toerusten 
om zendelingen te trainen en naar onbereikte inheemse 
groepen te sturen. Een van de inheemse groepen waar we 
mee werken, de Bugkalot-stam, was vroeger een beruchte 
en gewelddadige koppensnellers-stam. Ze werden gevreesd 
door de mensen die in de buurt van hun berg territorium 
woonden. Maar het evangelie heeft deze Bugkalot-stam 
veranderd en ze brengen niet langer dood en verderf waar ze 
komen. Nu brengen ze hoop en de boodschap van redding 
naar iedereen die het nog niet heeft gehoord. Deze stam heeft 
nu 15 zendelingen (8 singles en 7 families) uitgezonden. We 
hebben uit de eerste hand gezien hoe ongelofelijk effectief 
inheemse zendelingen zijn om andere inheemse groepen 
te bereiken, en kerken te stichten in een onbereikte stam! 
Ze zijn in staat om de andere stammen te bereiken op een 
manier die wij niet zouden kunnen. God gebruikt de Bugkalot 
stam om de Agta stam te bereiken. Omdat Faith Academy 
investeert in onze kinderen, spelen ze een strategische rol in 
wat God doet met inheemse stammen op de Filippijnen.

MAAK KENNIS MET...

 Jen: Wij wonen nu 12 
jaar in de Filipijnen. Toen onze 
kinderen Mikayla, Zac en Ben wat 
jonger waren, woonden we op het 
platteland van de Filipijnen en gaven 
we thuisscholing. Toen de oudste de 
middelbare school leeftijd bereikte, 
vonden we het belangrijk dat we 
ze voorbereiden op volwassenheid 
door ze meer in contact te brengen 
met andere Engelssprekenden 
en leeftijdgenoten van eenzelfde 
cultuur. Onze kinderen hebben 
het voorrecht om naar school te 
gaan op Faith Academy, waar ze 
kwalitatief hoogstaand onderwijs 
krijgen die hen degelijk voorbereid 
op het onderwijs na de middelbare 
school. Ze zijn ook betrokken bij 
allerlei naschoolse activiteiten, 
zoals sport, muziek, drama, en min-
istry-outreaches.
 Steve: Het belangrijkste is 
dat het leerkrachtenteam van de 
school echt houdt van onze kinderen 
en in hen willen investeren en hen 
aanmoedigen om God vol passie te 
volgen. Omdat Faith Academy er is, 
zijn wij in staat om ons werk met de 
onbereikte stammen in de Filipijnen 
voort te zetten terwijl onze kinderen 
ondertussen worden voorbereid op 
de plek die God voor hen op het 
oog heeft.  



VERVOLG          MAAK KENNIS MET...

Steve en Jen: Dank jullie wel voor je gebed en financiële ondersteuning van de Colenbranders. 
Doordat zij hier zijn en vele anderen op Faith Academy, kunnen wij ons werk met de Bugkalot 
stam voortzetten, en zo en kunnen wij bijdragen aan de Grote Zendingsopdracht.

TUBERCULOSEKLINIEK

Na een pauze van 2 jaar is Annemarie  half  
augustus weer begonnen in de tuberculose-
kliniek. Toen Luke en Maia bij ons in huis kwamen, 
is zij tijdelijk gestopt bij de kliniek. Sinds het 
begin van het nieuwe schooljaar gaan Luke en 
Maia naar een soort peuterspeelzaal, dus heeft 
Annemarie de handen vrij om mee te draaien 
in de TBC kliniek. Ze zijn zo’n 15 minuten van 
ons huis vandaan een nieuwe kliniek begonnen, 
waar mensen zich kunnen laten screenen. Denk 
bij kliniek niet aan een gebouw, maar gewoon 
een ontmoetingsplek ergens in een sloppen-
wijk. Een paar plastic stoelen en een tuintafel, 
enkele verpleegkundigen, een dokter en de 
community health volunteers vormen samen de 
‘kliniek. Omdat er nog steeds heel veel mensen 
naar de kliniek komen met TBC, kunnen ze 
Annemarie goed gebruiken bij het screenen en 
verder helpen van al deze patiënten.

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

