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GELUKKIG
NIEUWJAAR!

Allereerst de beste wensen voor 2019. 

Het nieuwe jaar is net begonnen en 

we willen je graag even bijpraten. Eind 

november vierden we dat we hier zes 

jaar zijn. Dit jaar is het voor ons het 

zevende jaar in de Filipijnen. We 

zijn dankbaar voor jouw jarenlange 

trouw in het meeleven, meegeven 

en meebidden in ons werk en leven 

hier. In deze nieuwsbrief blikken we 

even terug op het afgelopen jaar, 

kijken we vooruit, en vertellen we 

je over onze ministries in The Little 

Children’s Home en Faith Academy. Je 

kunt ook kennis maken met de familie 

Coltrane, een gezin waarvan de kinderen 

naar de school voor zendingskinderen 

gaan, zodat de ouders hun werk op het 

eiland Mindoro kunnen doen.

De beste wensen voor 2019!



THE LITTLE CHILDREN’S HOME
Het is een beetje traditie geworden dat alle kinderen van 
het babyhuis tijdens de jaarwisseling enkele dagen bij de 
verzorgers worden ondergebracht. De verzorgers kunnen 
op die manier allemaal een paar dagen vrij zijn en het 
babyhuis kan dan een grote schoonmaak ondergaan en een 
verfbeurt.
We zijn blij en dankbaar dat heel veel kinderen het afgelopen 
jaar vanuit het babyhuis vertrokken naar hun Voor-Altijd-
Familie. Het hoogtepunt was dat het 13-jarige meisje C. met 
haar jongere zusje en twee jongere broertjes met z’n vieren 
geadopteerd werden door Amerikaanse Filipino’s!

GEZIN & ADOPTIE
Luke en Maia gaan sinds augustus twee 
ochtenden per week naar de pre-school, een 
soort peuterspeelzaal. Ze hebben het het eerste 
semester erg naar hun zin gehad en doen het 
erg goed. Ze leren ook al een beetje Engels. Dat 
hebben ze nodig om aankomend schooljaar te 
kunnen beginnen op de Pre-School van Faith 
Academy.
Pepijn heeft genoten van zijn kerstmusical 
waarin hij een rolletje had. Ook opa en oma 
Mulder konden bij de uitvoering zijn. Zij waren 
in Manila om Sinterklaas met ons te vieren. 
Eva heeft in het eerste semester ook 
meegedaan aan een musical, Aladdin, zie de 
foto. Inmiddels leeft ze met haar vriendinnen-
groep toe naar het schoolkamp in februari. De 
hele Middle School gaat op kamp naar het 
eiland Corregidor. Slapen op het strand, leren 
over de Tweede Wereldoorlog en ministry op 
een lokale basisschool.
Nina ging in december op een zendingstrip 
naar het noorden. Ze heeft met haar groep een 
bezoek gebracht aan de Bugkalotstam, en daar 
een kinderclub geleid activiteiten met jongeren 
gedaan, meegeholpen in een koffieplantage, 
en nog veel meer. We hopen er binnenkort een 
vlog over te maken. Ze heeft op school ook erg 
hard gewerkt om haar vak Frans in een half jaar 
af te ronden, in plaats van het hele jaar, zodat 
ze het aankomende semester het vak Toneel 
kan volgen.

ADOPTIE
Zoals je misschien hebt meegekregen, werd 
de hoorzitting van 23 oktober geannuleerd 
omdat de rechter ziek werd. De hoorzitting 
werd verzet naar 15 januari. Een motie voor een 
eerdere datum werd afgewezen. We hebben 
inmiddels 7 annuleringen achter de rug, en 
de kinderen zijn aankomende maart 3 jaar bij 
ons. We hopen en bidden dat de zitting van 15 
januari echt door zal gaan en dat het ook de 
laatste is.

FAITH ACADEMY
We begonnen het schooljaar met een 
nieuwe rector, een nieuw lesrooster, en een 
nieuwe aanpak voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Een hoop veranderingen die 
niet altijd makkelijk waren, maar het is een 
erg goed semester geweest. Het hoogtepunt 
van het semester was de outreach naar de 
sloppenwijken in de buurt van de school. Alle 
leerlingen hadden meeholpen om school-
spulletjes in te zamelen. Die werden in tassen 
gedaan, en later uitgedeeld aan de kinderen 
in de sloppenwijken. De leerlingen verzorgden 
leuke activiteiten, spelletjes, een Bijbelverhaal, 
een kleurplaat en we zongen samen liedjes. 
De aankomende tijd staat in het teken van 
het schoolkamp van 11 tot 15 februari. Je leest 
erover onder het kopje ‘Gezin & Adoptie.



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 Coltrane!
Ben en Sara Coltrane kwamen in 2013 naar de Filipijnen 
om te werken voor de organisatie Threads of Hope. Deze 
organisatie stelt mensen op het eiland Mindoro in staat om 
een bedrijfje aan huis te beginnen, “zodat hun kwetsbare 
gemeenschappen veranderen in bronnen van lichamelijke, 
onderwijskundige en geestelijke voeding.” 

De eilandbewoners kunnen zelf armbandjes maken en 
verkopen. Threads of Hope heeft een school gebouwd voor 
de kinderen. Ben heeft veel ervaring in het onderwijs, en 
hij is betrokken bij het runnen van deze school. Sara draait 
mee met de kinderclubs en gaf muziekles. Inmiddels zijn ze 
naar Manila verhuisd, zodat hun eigen kinderen naar Faith 
Academy konden. Clara zit in 8th grade (brugklas 2), Noah 
zit in 6th grade (groep 8), Elliott in 2nd grade (groep 4) en de 
vierjarige Samantha is nog thuis. 

Ben en Sara reizen heen en weer nar het eiland om mee te 
draaien in deze fantastische ministry! Bekijk dit inspirerende 
(Engelstalige) filmpje voor meer informatie over hun zend-
ingsbediening: https://vimeo.com/116100042

MAAK KENNIS MET...

KIDS4PHILIPPINES
Op 8 februari houdt de Wilhelmina- 
school in Doetinchem een fonds- 
wervingsactie voor ons werk in de 
Filipijnen. Bid je mee dat het een 
groot succes wordt, en dat veel 
leerlingen iets mogen zien van 
zending en hulpverlening en wat zij 
daarin kunnen betekenen?

https://vimeo.com/116100042


TUBERCULOSEKLINIEK

In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat Annemarie sinds augustus weer bij de tubercu-
losekliniek werkt. Ze heeft het erg naar haar zin, en ze is een welkome aanvulling in het 
team. Er zijn nog steeds heel veel patiënten die hun weg naar de kliniek vinden en behan-
deling nodig hebben. Onlangs hielp ze mee om meer dan 40 kinderen te testen op TBC 
door middel van een mantou prik. De helft van de kinderen bleek positief te zijn voor TBC! 
Een week later is Annemarie met een paar auto’s vol kinderen en volwassenen naar een 
kliniek gereden waar ze een longfoto konden laten maken.
In de afgelopen 8 maanden konden we 160 mensen inschrijven in het TBC-programma van 
de overheid; 104 kinderen en 56 volwassenen. Intussen hebben 35 kinderen en 23 volwas-
senen hun behandeling afgerond. Bedankt voor je betrokkenheid en het ‘steentje bijdragen’ 
in de hoognodige medische zorg!

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://vimeo.com/116100042

