Nieuwsbrief 29, november 2018
Beste gemeenteleden, familie en
vrienden,
Het is begin november, de regentijd
is voorbij, de luchtvochtigheid daalt
langzaam en s’avonds begint het
ietsje af te koelen, we hebben
oktober, de heetste maand van het
jaar, weer overleefd en kijken nu
verlangend uit naar de afkoeling die
er aan gaat komen de komende
maanden.
Alweer verhuisd
Sinds 1 september wonen we in ons nieuwe huis in het dorpje Popenguine. Een klein
dorpje aan zee waar in de winter veel franse toeristen komen. We hebben hier een huisje
kunnen huren van een franse eigenaresse. Ze verhuurt de onderverdieping, een
zelfstandig appartement, en bewoont zelf de bovenverdieping, ongeveer 2 weken per
jaar.
We voelen ons erg thuis in ons nieuwe huis en in de buurt. En we voelen het als een
groot cadeau van God dat het hier erg rustig is, we horen zelfs geen moskee! en dat de
zee op loopafstand is. Marcos, die erg veel slaapproblemen heeft gehad door lawaai,
slaapt hier heerlijk! We hebben hier twee slaapkamers waardoor de kinderen nu weer
apart slapen, waar iedereen ook heel blij mee is. En we hebben een ruimte waar gasten
kunnen slapen.
We zijn erg blij met dit huis en we hebben ook echt het verlangen om daarvan uit te
delen aan anderen. De afgelopen twee weekenden hebben we ons huis gedeeld met
vrienden, die zo ook konden genieten van de rust en het strand. We hopen de komende
tijd nog veel meer mensen te ontvangen.
School
Sinds 6 weken gaan Hadassa en Ruben naar hun nieuwe school. Sinds de eerste dag
vinden ze het er erg leuk en hebben ze al vriendjes. Het is een internationale school voor
kinderen van zendelingen en Hadassa heeft een Nederlands en een Braziliaans
vriendinnetje in haar klas. En Ruben heeft een Braziliaans vriendje en ook een
Nederlands. Erg bijzonder. Het helpt hun erg dat ze hun eigen taal kunnen spreken met
de kinderen.
Verder is de voertaal en zijn de lessen in het engels. Dat is wel echt een hele grote
uitdaging. Ze zijn het diepe ingesprongen en leren nu beetje bij beetje engels. Ook
maken ze lange dagen. Om 7.45 uur gaan we de deur uit onderweg naar school en om
17 uur zijn ze weer thuis en dan is er nog huiswerk. Met de grote hitte waar we in leven is
dat wel heftig. We vragen gebed voor de kinderen om aan dit ritme te wennen en snel
engels te leren.
Zegen en uitdagingen
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de grote financiële uitdagingen die we hebben.
We zijn dankbaar dat God trouw is en voor ons zorgt. Na de laatste nieuwsbrief kregen we
genoeg giften om het eerste halfjaar van de school te betalen, 1388 euro, en ook konden
we de eerste maand van de huur en de verhuizing betalen.
Ook schreef ik over onze auto die stuk was, en nog steeds is. De afgelopen 2 maanden is
de monteur bezig geweest om alles onder de motorkap na te kijken, schoon te maken,
stukke onderdelen te vervangen maar elke keer komt er weer iets nieuws waardoor de
auto het niet doet. Het heeft ons veel stress opgeleverd vooral ook omdat we de kinderen
aldoor met het lokale vervoer naar school moesten brengen en halen. We zijn steeds

meer tot de conclusie gekomen dat de auto niet meer voor ons is en dat we het los
moeten laten. Dat is best wel spannend omdat we dan niks meer hebben en Marcos wel
echt een auto nodig heeft om naar ons voetbalproject te gaan. Zonder auto is hij 6 uur
onderweg, heen en terug met het lokale transport. We vragen gebed voor een nieuwe
auto.
We vragen ook gebed voor onze ziektekostenverzekering, elke 3 maanden is het een hele
uitdaging om 1300 euro bij elkaar te brengen om die te betalen, maandelijks komen we
400 euro tekort om apart te zetten om netjes op tijd te betalen. Ook deze maand zit de
aanmaning al in mijn mailbox en vragen we gebed en hulp om ook deze rekening weer te
betalen.
Muziekkamp
Twee van onze jongens hebben net als twee jaar geleden meegedaan aan het
muziekkamp wat werd gehouden deze zomervakantie op de basis. We zijn heel blij dat
ze mee hebben gedaan, twee weken lang over God hebben mogen horen vertellen en
aanbiddingsmuziek hebben gemaakt. De leiders van het kamp zagen de Heilige Geest
aan het werk in de levens van de deelnemers en we bidden dat Hij mag blijven
doorwerken in hun levens.
Malariavoorlichting
Malaria komt nog steeds veel voor in Afrika. Op de basis wordt deze weken een cursus
gegeven om malaria te diagnosticeren, en om voorlichting te geven over preventie. De
cursisten hebben op een vrijdagmiddag ook voorlichting gegeven aan de jongens van het
voetbalproject.
Nieuwe projecten
We beleven echt een nieuwe tijd in ons nieuwe huis in onze nieuwe woonplaats. Op de
school van de kinderen komen we in contact met andere zendelingen in de buurt en hun
projecten. Marcos is gevraagd door verschillende zendelingen om hun te helpen met het
opstarten van hun voetbalprojecten en ik ben gevraagd of ik engelse les wil geven aan
kinderen in een opvanghuis. De afgelopen weken ben ik in het opvanghuis geweest en
heb de eerste lessen gegeven aan de jongens en meisjes die daar wonen. Het is erg
leuk om te doen.
En verder willen we graag aan zendelingen hier die er even tussenuit moeten een plekje
bieden om uit te rusten. Mensen wonen vaak op de plek waar ze werken en lang niet
iedereen heeft de financiën om een weekendje weg te gaan. Wij hebben nu de luxe van
een beetje meer ruimte en vooral rust, zee en strand en dat willen we graag delen. Vooral
ook omdat we weten hoe fijn het is om even een weekendje weg te zijn van je werk.
Dank jullie wel voor jullie gebed en steun, we beseffen telkens weer dat we het werk hier
niet zonder jullie kunnen doen.
Gods zegen,
Hartelijke groet,
Marcos, Mariska, Hadassa en Ruben

● Dank God dat we het eerste halfjaar van de
school konden betalen
● Dank voor ons nieuwe huis en woonplaats en
de school van de kinderen
●Dank voor de jongens die deelnamen aan het
muziekkamp
● Bid voor onze financiën, speciaal ook voor
onze verzekering
● Bid voor een nieuwe auto
●Bid voor de jongens van de voetbal en hun
families dat ze Jezus mogen leren kennen

