
Beste gemeenteleden, familie en vrienden,

Op reis...
Het is inmiddels alweer maart, na de 

laatste nieuwsbrief van vorig jaar is 
er veel gebeurd. In die nieuwsbrief 
schreef ik over ons verlengde verlof 
en vroegen we om hulp voor onze 
tickets. We kregen veel respons 
en giften naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief, dat heeft ons erg goed 
gedaan.

Ik ging op zoek naar tickets en uiteindelijk bleek 
een route via Nederland naar Brazilië en terug 
naar Nederland en vandaar naar Senegal het 
goedkoopste. Het lijkt niet logisch maar door de 
tickets die in de aanbieding waren betaalden we 
‘maar’ 4500 euro i.pv. 6000 euro.
We waren erg blij dat we eerst even naar Nederland 
mochten om Kerst en Oud en Nieuw met mijn 
familie te vieren. We zijn iets meer dan twee weken 
in Nederland geweest. Het lukte niet om iedereen 
te bezoeken maar daarvoor komen we nog weer 
terug in mei, voor 3 maanden. Voor Marcos waren 
deze weken vooral ook goed om uit te rusten en te 
slapen.

2 Januari vertrokken we naar Brazilië. De eerste 
weken hebben we Marcos’ familie en kerk bezocht. 
Het was erg goed om iedereen weer te zien. Ook 
met Marcos’ moeder gaat het verrassend goed, 
gezien de grote gezondheidsproblemen die ze vorig 
jaar had. 

Op Cursus
4 februari vertrokken we vanuit Belo Horizonte,
de stad waar we ‘wonen’ tijdens
ons verlof hier, naar Piratininga,
een dorp in de staat São Paulo. 
Na een nachtelijke busreis 
van 13 uur kwamen we daar 

’s morgens vroeg aan. Een vriendin die daar woont, 
haalde ons van de bus en bracht ons naar de basis 
van Jeugd met een Opdracht.
We zijn 5 dagen op deze basis geweest en 
gedurende die tijd heeft Marcos deelgenomen aan 
een Sports Leadershipstraining. Dit was erg goed 
en gaf veel nieuwe informatie en ideëen o.a. over 
het overbrengen van het evangelie door allerlei 
verschillende werkvormen gerelateerd aan sport.

Na de cursus zijn we doorgereisd naar Curitiba om 
daar vrienden te bezoeken op weer een andere 
basis van Jeugd met een Opdracht, weer een 
hele nacht in de bus, en vandaar terug naar Belo 
Horizonte, weer met de bus, 15 uur deze 
keer. Gelukkig konden we al deze 
reizen ’s nachts maken, zodat de 
kinderen en ook wij een beetje 
konden slapen. 

Belo Horizonte
De komende maanden blijven we 
hier. We zullen nog verschillende 
mensen bezoeken en we willen 
ook heel graag als familie een weekje 
samen weg op vakantie, zonder op visite te zijn, 
en tussendoor zijn er nog heel veel dingen te 
regelen, zoals een nieuw paspoort aanvragen 
voor Marcos, vaccinaties voor Ruben, een aantal 
medische onderzoeken voor Marcos, en tussendoor 
‘homeschool’ ik de kinderen. Verder kijken we ook 
al uit naar onze tijd in Nederland en gaan we bezig 
met het organiseren en plannen van onze tijd daar.

We komen al bijna  naar Nederland!!
Het is natuurlijk heel fijn om in Brazilië te zijn en 
Marcos zijn dochters, kleinkind en familie te zien 
maar het begint ook wel een beetje te kriebelen nu 
om naar Nederland te komen, zeker nu ik berichten 
hoor over lente dagen en hogere temperaturen. 

Begin mei komen we naar Nederland. Op dit 
moment ben ik al bezig met de voorbereidingen 
daarvan. We hebben voor de eerste twee maanden 
al onderdak in Zwolle, voor de maand juli zoeken 
we nog wat, ook in Zwolle, omdat de kinderen hier 
naar school zullen gaan. Weet iemand misschien 
een plekje voor ons? Voor de maanden mei, juni en 
juli zijn we ook nog op zoek naar een auto die we 
kunnen lenen. 

We hebben er heel veel zin in om jullie allemaal 
te ontmoeten en bij te praten. Hiervoor kun je ons 
uitnodigen, dan komen we graag bij jullie langs,
op een miniwijkavond, bijbelstudieavond of
gewoon met een stel vrienden. 
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Wadlopen
Ook de thuisfrontcommissie heeft al een leuke 

activiteit georganiseerd. We gaan lekker 
sportief doen en wadlopen!!
Vind je dit ook erg leuk en wil je 
meedoen en ons hierdoor sponsoren 
kijk dan snel op onze site
www.costahelpt.nl voor meer informatie. 

We zijn van plan om zeker één van de 
twee geplande tochten mee te lopen en 

zouden het leuk vinden om dit samen met 
jullie te doen. Bijpraten gaat dan zeker lukken!

We willen jullie allemaal bedanken voor jullie gebed 
en steun en hopen jullie binnenkort te ontmoeten!
Gods zegen voor jullie,

Hartelijke groeten, 
Marcos, Mariska, Hadassa & Ruben

GEBEDSPUNT EN

• Dank God voor de vliegtickets en ons verlof.
• Bid voor herstel van Marcos gezondheid.
• Bid voor nieuwe richting in ons werk in Senegal.
• Bid Marcos dochter, waar het niet goed mee 
gaat.
• Bid voor onze tijd in Nederland.

COLOFONContactgegevens
Marcos en Mariska Costa-Vos
JEM Sangalkam • B.P.5738 
Dakar FANN • Senegal
Mobiel: 00221-780135871 
             
Thuisfrontcommissie
Voorzitter 
Vacature
Secretaresse  
Carien Boerman
Penningmeester  
Vacature
Lid   
Marijke Vos
Lid   
Aletta en Harmen Kampinga

Contactpersoon
Carien Boerman
Beethovenlaan 235 
8031 CB • Zwolle
038-4224661
boermanteekens@gmail.com

Aftrekbare giften
INGnr.  NL70 INGB 0001 4530 81
t.n.v. Stichting Costa Helpt
Paypall: 
mariskavos77@hotmail.com

Email en website
mariskavos77@hotmail.com
marcosjocumbh@hotmail.com
www.mariskavos.waarbenjij.nu
www.costahelpt.nl


