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beste gemeenteleden,
We zij n op de Logos Hope en varen naar Myanmar! En wat hebben we veel beleef d in
de weken die acht er ons liggen. Hoog t ij d voor een updat e. Lees meer over ons
af scheid, de GO-conf erent ie, de Pre Ship Training en onze komst aan boord.

Afscheid
Na dagen van inpakken, huis opruimen en het regelen van de laat st e dingen,
hadden we op zondagavond 16 august us onze af scheidsbij eenkomst en uit zegening.
Het was voor ons heel bij zonder om uit gezonden en uit gezegend t e worden vanuit
onze gemeent e, in het bij zij n van zoveel f amilie, vrienden en bekenden. Ook was
er t ij d om af scheid t e nemen. Ook al is af scheid nemen niet makkelij k, we zullen
deze avond blij ven herinneren. Het was geweldig en we zij n enorm bemoedigd!
GO-conferentie
Omringd door zo'n 250 andere OM-ers/ zendelingen uit alle hoeken van de wereld
hebben we ruim een week doorgebracht in Overij ssel op de Kroeze Danne. Hier
kregen we meer t e horen over de visie en missie van OM, volgden we diverse
workshops en t rainingen en leerden we mensen uit diverse landen en cult uren
kennen die er ook op uit gaan.
Het was behoorlij k wennen om met zoveel mensen in één grot e eet zaal t e et en.
Als gezin hadden we onze eigen t af el. Ondanks dat waren Levi en Raf aël nog wel
eens af geleid. Een goede t est voor op het schip. Eind august us was het dan

eindelij k t ij d om al onze kof f ers t e pakken, en echt t e vert rekken. Na onze ouders
gedag t e hebben gezegd op Schiphol, vlogen we, samen met zo'n 70 andere
bemanningsleden, naar Penang, Maleisië. Een lange reis, maar de kids hebben het
super goed gedaan!

Pre Ship Training
Aangekomen op het Maleisische eiland Penang, ervoeren we met een het vocht ige,
t ropische klimaat en werden we naar ons hot el gebracht . Een pracht ige
accommodat ie met een christ elij ke eigenaar (Maleisië is voornamelij k Islamit isch).
Ja, veel is hier anders: koeien op de drukke weg, elke dag rij st (ont bij t , lunch en
avondet en) en allemaal mensen om ons heen die we nog niet zo goed kennen. En
dan nog maar t e zwij gen over de hoeveelheid f ot o's die de lokale bevolking van
onze boys maken. Tij dens deze PST hebben we ons verder voorbereid op ons
verblij f aan boord: veiligheidst raining, creat ieve workshops, Bij bel onderwij s,
cult urele t raining, et c. Gelukkig was het programma voor ons iet s f lexibeler als
gezin, en hoef den we niet alles t e volgen.

En, l ast but not l east , we hebben er 13 'kinderen' bij gekregen uit 13 verschillende
landen. Met hen zullen we de komende 2 j aar een bij zondere band opbouwen.
Ieder get rouwd st el dat aan boord komt , krij gt zo'n 13 singles onder z'n hoede.
Deze zogenaamde 'ship f amilyleden' doen leuke dingen met elkaar en
houden elkaar in de gat en.

Eindelij k aan boord
Daar st onden we dan met onze j ongens en al onze bagage. Oog in oog met het
schip waar we al die j aren naar t oe hebben geleef d. Een bij zonder moment .
Eindelij k liepen we dan, met ons gezin, de t rap op en waren we of f icieel
bemanningslid van de Logos Hope. We werden warm ont vangen door de mensen
aan boord. De eerst e weken zal Mat t hij s werken op de diverse af delingen om het
schip, als Personeelsmanager, bet er t e leren kennen. Vanaf hier st art ons
zendingsavont uur dan echt ! We kij ken er naar uit wat God zal gaan doen.

Thuisfrontteam aan het woord

Ver s van de per s: af gelopen zat erdag heef t een leuke club mensen meegeholpen/
meegerend met Run f or t he Message, georganiseerd door OM in samenwerking met
een groep Kockenezen en ons TFT. Annica de vrouw van Henk (voorzit t er TFT)
heef t het hardst gelopen. De opbrengst voor M&M is meer dan 900 euro!
Fi nanci ën: 88% van het beoogde bedrag dat Mat t hij s en Marj et nodig hebben is
inmiddels t oegezegd. We zij n er nog niet helemaal.. Dacht u er aan om Mat t hij s en
Marj et t e onderst eunen, maar is dat er nog niet van gekomen? Vul dan het
react ief ormulier in. Ook de kleine beet j es helpen!
Bi d j e mee? Er wordt een gebedsavond gehouden op 8 okt ober. Het is f ij n als j e
erbij bent om mee t e bidden voor Mat t hij s, Marj et en de kinderen! De kof f ie st aat

om 19. 45 uur klaar. We beginnen de avond om 20. 00 uur. Adres: Koningsweg 7 in
Kockengen.

Ga naar reactieformulier

Wist j e dat. . .

•

Je hier in Maleisië op de st oep (als die er al zij n) niet hoef t op t e passen
voor hondenpoep, maar voor koeienvlaaien.

•

Ons gezin vrij wel iedere dag om 5: 30 uur gewekt werd door de minaret van
de nabij gelegen moskee : -(

•

Levi en Raf aël bij na iedere dag hebben gezwommen in het zwembad van
ons hot el.

•

Levi inmiddels al zo'n 3 maanden vakant ie heef t , en zij n Logos Hope-school
pas begin okt ober begint .

Gebedspunten:

•

Voor onze kinderen: dat ze snel
nieuwe vriendj es zullen maken en
ze snel zullen wennen aan hun
nieuwe leven aan boord.

•

Voor Mat t hij s: voor wij sheid en
inzicht t . a. v. zij n nieuwe f unct ie.

•

Voor Marj et : voor kracht en
geduld als moeder van 3 zoons en

leuke cont act en.
Dankpunten:

•

Danken dat we veilig zij n
aangekomen en we ons nu kunnen
gaan set t elen in onze nieuwe
woonruimt e.
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