
       

 

 

 

 

 

 

Beste familie, vrienden & kennissen, 

Hierbij weer een korte update van ons. Wij willen jullie 

graag op de hoogte houden van ons leven en de 

voorbereidingen voor het schip. Veel leesplezier! 

 

Babynieuws 

We hadden hier een stukje geschreven over 

de laatste loodjes van de zwangerschap, 

maar onze zoon diende zich toch iets 

eerder aan dan gepland. Op maandagavond 

13 april is Manoah geboren. Voluit heet hij 

Manoah Boaz Immanuel. We genieten 

enorm van dit kleine wondertje. Prachtig 

om weer opnieuw vader en moeder te zijn. 

Ook Levi en Rafaël zijn trots op hun nieuwe 

broertje (zie foto).  

 

De presentatie-avonden 

Als je niet op één van onze presentatie-

avonden bent geweest, dan heb je uiteraard wat gemist ;-). 

Begin maart hebben we namelijk 2 presentatie-avonden 

gehouden in Nigtevecht (in de dorpskerk) en in Kockengen 

(Ger. Kerk). We kijken terug op twee mooie avonden. Op de 

beide avonden heeft  iemand van onze uitzendende 

organisatie, Operatie Mobilisatie (OM), verteld over hun 

missie en visie. Naast het schepenwerk is OM wereldwijd 

actief in diverse landen (met zo’  3  ede erkers . Me  
richt zich op: evangelisatie, 

noodhulp en wederopbouw, 

kerkstichting, gerechtigheid, training 

en discipelschap. Tijdens de 

avonden hebben wij ook meer 

gedeeld over ons proces, over de 

Logos Hope, en onze rol aan boord. 

Het was gaaf om te zien dat velen 

van jullie aanwezig waren.  

 

Verhuur 

We zijn erg blij jullie te kunnen 

melden dat we potentiele huurders hebben gevonden voor 

ons huis. Een jong, christelijk stel heeft aangegeven ons huis 

te willen huren. We zijn onze Hemelse Vader erg dankbaar 

dat we tamelijk snel betrouwbare huurders hebben 

gevonden voor ons huis en de Heer daarin heeft voorzien. 

We hopen dat dit stel zich straks snel thuis zal voelen in ons 

huis en in ons mooie dorpje.  

 

 

 

 

 

Voorbereidingen 

Naast de verhuur van onze woning komt er veel meer kijken 

ij zo’  tijdelijke  e igratie uit Nederla d. Wa t ja, hoe zit 
het dan precies fiscaal allemaal? Gelukkig hebben we via 

OM een goede fiscalist gevonden die ons 

daarbij heeft kunnen adviseren. Ook moeten 

we nadenken over verzekeringen. Omdat we 

de hele wereld over varen, en Matthijs niet 

meer in loondienst werkt, moeten bepaalde 

risi o’s ziektekoste , ar eidso ges hiktheid, 
etc.) worden gedekt. Ook andere zaken 

moeten  geregeld worden: paspoorten 

verlengen, Verklaring omtrent Gedrag 

aanvragen, vaccinaties en voogdij regelen, etc. 

Alle aal a  die regel-di getjes  die  best 

wel wat tijd in beslag nemen. Hoewel het nog 

een paar maandjes duurt, komt het nu toch 

allemaal wel erg dichtbij. Ook Levi investeert 

zijn tijd goed; Hij heeft z’  z e diplo a A en 

B snel achter elkaar gehaald. Hoera! 

 

Vaarroute  

Jullie vinden het vast leuk om iets meer te weten over onze 

vaarroute. We vliegen in september naar Maleisië. Na een 

training zullen we daar aan boord gaan van de Logos Hope. 

Van daaruit gaan we naar Yangoon, de hoofdstad van 

Myanmar, en zullen we hierna naar Sri Lanka varen. Op dit 

moment is de exacte vaarroute daarna nog niet bevestigd, 

maar waarschijnlijk varen we hierna na naar 

(zuidelijk) Afrika. Maar goed, dat is nog niet 

helemaal zeker.  

 

Op de hoogte blijven… 

Een aantal van jullie heeft wellicht eens onze 

website (www.familiehoogendoorn.com) 

bezocht. Regelmatig schrijven we daar korte 

berichten over ons leven, en plaatsen we daar 

foto’s e  fil pjes. Als je het leuk i dt, ku  je 
je aanmelden op de website, zodat je onze 

berichten ontvangt. 

 

Via deze weg willen we eenieder van jullie hartelijk 

bedanken voor alle bemoedigingen, meeleven, gebed en 

(financiële) support. Daar zijn we enorm blij mee! 
 

Hartelijke groet en zegen, 

Matthijs, Marjet, Levi, Rafaël & Manoah 

http://www.familiehoogendoorn.com/


    

GEBEDS- & DANKPUNTEN 

We zijn heel dankbaar voor de geboorte van 

onze zoon Manoah, en dat we (leuke) huurders 

hebben gevonden en dat we twee mooie 

presentatie-avonden hebben gehad.  

Willen jullie bidden dat Levi en Rafael snel zullen 

wennen aan de nieuwe gezinssituatie, en dat 

Marjets herstel ook goed zal gaan? 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis Front Team aan het woord 

We hebben samen met Matthijs en Marjet het nodige werk 

verzet om de presentatie-avonden te organiseren. Leuk om 

samen twee avonden te verzorgen waarin iedereen zijn 

aandeel heeft en we heel concreet een team vormen! Matthijs 

en Marjet hebben hun passie met ons gedeeld en we hopen dat 

het zo aanstekelijk is geweest en u met hen mee op reis 

gaat…Helaas voor ons is dat “meegaan op reis” alleen in 

figuurlijke zin, want het eerste jaar is er geen bezoek van ons 

welkom op het schip. Familie Hoogendoorn heeft die tijd nodig 

om deel te worden van een hele grote nieuwe “OM Ships 

family”.  

Hoe kunt u dan toch deel hebben aan deze reis? Gelukkig zijn 

er voldoende digitale middelen om het contact te onderhouden. 

Wat hebben we mazzel ten opzichte van 50-100 jaar geleden! 

Uw gebeden zullen hen zeker bereiken, los van de grote 

afstand. God is hier met ons en is ook aan de andere kant van 

de wereld en door het gebed blijven we met elkaar verbonden.  

Er zijn al verschillende mensen die Matthijs en Marjet de 

komende twee jaar financieel zullen ondersteunen. We hebben 

op dit moment een toezeggingspercentage van 41% van de 

benodigde middelen. We zijn er dus nog niet. Vóór 1 juli a.s. 

hebben zij 80% nodig om uitgezonden te kunnen worden. Wilt u 

het overwegen om Matthijs en Marjet te ondersteunen? 

Misschien heeft u al een besluit genomen, maar nog geen 

concrete actie ondernomen? U kunt het reactieformulier 

invullen of online via de website van OM doneren: 

www.operatiemobilisatie.nl/familiehoogendoorn. Het 

reactieformulier kunt u vinden als bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Voor vragen, tips of opmerkingen kun je contact opnemen met 

ons via het e-mailadres van de TFT (zie rechts). 

 

Vriendelijke groet, 

Het Thuis Front Team van de familie Hoogendoorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERIGE INFORMATIE 

Adres  

Familie Hoogendoorn 

Koningin Julianaweg 25 

3628 BN KOCKENGEN 

 

www.familiehoogendoorn.com 

 

Financiële steun 

IBAN: NL 13 RABO 0114 2329 38 

T.n.v. Operatie Mobilisatie 

O.v.v. Support Familie Hoogendoorn 

www.operatiemobilisatie.nl/familiehoogendoorn 

 

Info adres TFT 

Vragen of wil je meer informatie? 

E-mail naar: info@familiehoogendoorn.com 

 

http://www.operatiemobilisatie.nl/familiehoogendoorn

