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GELUKKIG 2020!

Allereerst wensen we je een heel gelukkig en 

gezond 2020! Aan het begin van het nieuwe 

jaar kijken vooruit op 2020, en we kijken 

terug op 2019. In onze laatste nieuwsbrief 

van vorig jaar (september 2019) schreven 

we dat het regenseizoen een epidemie 

van knokkelkoorts met zich meebracht. 

We konden toen niet vermoeden dat Hans, 

Annemarie, Eva en Pepijn de ziekte allemaal 

kregen. Je hebt er waarschijnlijk wel over 

gehoord of over gelezen. Het was een 

bewogen jaar. Gelukkig konden we het fijn 

afsluiten met een bezoek van Hans’ ouders 

tijdens de kerstdagen!

Het aankomende jaar kijken 

we uit naar een doorbraak in 

de adoptieprocedure. Op 11 

februari staat er een hoorzitting 

gepland. Bid je mee voor 

een voorspoedige zitting bij 

de nieuwe rechter? In deze 

nieuwsbrief geven we je ook 

updates met betrekking tot 

het tuberculose project, het 

babyhuis en Faith Academy.

.

Hallo allemaal,



THE LITTLE CHILDREN’S HOME
Een aantal weken geleden hebben we een ziek klein meisje 
opgehaald uit het ziekenhuis. Haar kleine lichaampje is 
bedekt met littekens, sommige oud, andere nog niet zo 
oud. We kunnen alleen maar raden naar wat er met haar is 
gebeurd. Toen ze nog maar een paar dagen bij ons was had 
ze opnieuw zo’n moeite met ademhalen dat ze eigenlijk weer 
opgenomen moest worden. Met behulp van een zendeling-
dokter, veel extra zorg en medicijnen hebben we haar toch 
uit het ziekenhuis kunnen houden. We hebben haar ontwormd (dat was hard nodig!), en nu begint ze 

ook te groeien. Inmiddels is ze een vrolijk klein meisje, is ze minder 
schrikkerig en begint zich te hechten aan de verzorgers. Soms zie je 
zoveel schrijnende dingen om je heen dat alles een druppel op een 
gloeiende plaat lijkt. Maar voor dit ene kindje maakt het een wereld 
van verschil!

De tweeling M en J kwam als kleine babytjes in het babyhuis. 
Inmiddels zijn ze 3½ jaar oud en worden ze bijna opgehaald door 
hun adoptieouders uit Italië. Helaas kwamen we er een paar 
weken geleden bij toeval achter dat 1 van de tweeling een erfelijke 
bloedziekte heeft. Na veel onderzoeken, doktersbezoeken en hulp 
van anderen o.a uit Nederland hebben we duidelijk wat er aan de 
hand is. We hopen dat de adoptieouders gauw toestemming krijgen 
van de Italiaanse regering om hun kinderen op te halen.

GEZIN & ADOPTIE
Nina is erg druk met haar AP exams, een 
soort tentamens. Het Junior year geldt als het 
zwaarste jaar in High School. Gelukkig heeft 
ze naast al het studeren ook tijd voor sport, en 
speelt mee met het Touch Rugby Varsity Team. 
Binnenkort hebben ze een toernooi met andere 
scholen. Hans is naast zijn werk ook bezig met 
de laatste fase van zijn studie, en hopelijk is 
hij eind mei klaar. Eva en Pepijn hebben erg 
veel zin in hun schoolkamp, Outdoor Ed (zie 
kopje Faith Academy). Luke en Maia genieten 
van hun peuterspeelzaal, vier ochtenden in 
de week. Annemarie combineert het werk van 
haar twee ministries met het gezinsleven. Het 
is soms erg druk met alle schoolactiviteiten en 
het heen en weer rijden van en naar school. In 
de zomer komt er een huis vrij dicht in de buurt 
van school. Daar hopen we heen te verhuizen. 
De kinderen kunnen dan lopend naar school!

FAITH ACADEMY
Het tweede semester op school staat in het 
teken van Outdoor Education: een kampweek 
die we met de hele middle school doorbrengen 
aan de voet van een vulkaan! De leerlingen 
slapen in de open lucht op het strand en bij een 
vulkaan, doen allerlei leerzame activiteiten en 
worden in hun geloof uitgedaagd. Bid je mee 
voor een goede week? Het kamp vindt plaats 
van 10 tot 14 februari. Hans zal heen en weer 
moeten reizen om bij de hoorzitting aanwezig 
te kunnen zijn. De principal van Middle School 
is benoemd tot Head of School, dus voor 
volgend schooljaar heeft middle school nog 
geen principal (rector). Bid je mee voor de 
juiste persoon voor de functie?



MAAK KENNIS MET...

Dit Koreaanse gezin is al meer dan 18 jaar zendeling in de Filipijnen. HyunJun was een leerling op 

Faith Academy en hij vertelt in een kort filmpje dat zijn vader werkzaam is op het Manila baptisten 

Seminarium, school voor de theologie. Op deze school worden Filipijnse pastors opgeleid om 

kerkjes te leiden in allerlei delen van de Filipijnen. Het seminarium staat in de provincie Cavite, een 

paar uur rijden van Manila. 

Dagelijks heen en weer rijden 

vanuit die provincie naar school is 

niet mogelijk. Daardoor zit HyunJun 

in het internaat programma van de 

Faith Academy. De boarding huizen 

van school proberen een thuis te 

creëren voor de leerlingen, terwijl 

ze ook in nauw contact blijven 

met de ouders in hun ministries. 

Doordat HyunJun op deze manier 

naar school kan, kunnen zijn ouders 

door blijven gaat met het lesgeven 

op de pastors-opleiding. Hiermee zijn veel kerkjes in 

de Filipijnen gediend. Mede dankzij Faith Academy 

die onderwijs mogelijk maakt voor deze zendings-

kinderen worden mensen in moeilijkheden geholpen 

en wordt het evangelie verspreid.

Bekijk het filmpje hier: 
https://vimeo.com/347659814

de familie JEONG



In het afgelopen jaar hebben we jullie steun en betrokken-
heid erg nodig gehad. Het was fantastisch te merken dat 
zoveel mensen meeleven met ons werk en leven hier in 
Manila. Dank jullie wel voor al je gebeden voor de adoptie 
en tijdens de knokkelkoorts. Dankjewel voor je berichtjes 
op social media en kaartjes die via familie bij ons kwamen. 
Dat is erg bemoedigend. We bidden ook voor jullie. Nog-
maals een heel gezond en gelukkig 2020 gewenst! 

Groetjes van Maia, Luke, Pepijn, Eva, Nina, Annemarie en Hans.

Een poosje geleden kwam er een vrouw naar de TBC 
kliniek. Ze vroeg om hulp voor haar zus. Zij had 7 jaar 
geleden de diagnose schildklierkanker gekregen. 
De zus besloot de aanbevolen behandeling niet 
te volgen, maar een alternatieve geneeswijze te 
proberen. In de jaren daarop verspreidde de kanker 
zich door haar hele lichaam. Ze is nu zo verzwakt 
dat ze niets meer kan. Ze heeft veel pijn van de vele 
tumoren. En nu vraagt de zus om hulp in de kliniek. 
De dokters van de kliniek proberen haar te helpen 
door het vervoer te regelen naar een ziekenhuis 
dat gratis zorg verstrekt aan de allerarmsten. En we 
bidden voor een wonder. Want wonderen gebeuren. 
Een van de vrijwilligers in de kliniek kreeg te horen 
dat ze een hersentumor had die niet te behandelen 
was. En mensen begonnen te bidden. Langzaamaan 
verbeterde haar gezondheid, en inmiddels is ze 
volledig gezond. Een wonder. Een Godsgeschenk.

TUBERCULOSEKLINIEK

TENSLOTTE...

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/330643496

