
“Ga dan heen, onderwijs al de volken” Matth. 28:19a. Zo 

sprak God tot ons en we mogen gaan. Naar de andere 

kant van de wereld, naar de  

Filipijnen. Om ons daar te gaan  

richten op de jeugd binnen  

de kerk. Een nieuwe generatie  

laten groeien in geloof tot eer  

van Hem! Het Evangelie voor 

jongeren. Het Evangelie voor iedereen! 

 

 

 

Is zending iets voor jou? In een ander land werkzaam zijn in 

Gods Koninkrijk? God dienen, door je gaven die je kreeg van 

God, te gebruiken in het missiewerk? Misschien denk je daar 

wel eens over na, misschien eigenlijk nooit en vind je dat 

meer iets voor ‘een ander’. Toch blijft overeind staan dat 

‘dienen in Zijn Koninkrijk’ iets is voor ons allemaal. Ver weg 

of dichtbij huis. Dienen… dat is wat ook wij willen doen.  

God heeft ons leven zo geleid dat wij inderdaad nu op het 

punt staan om uitgezonden te worden naar de Filipijnen. Niet 

omdat wij van die bijzondere mensen zijn, maar omdat Hij 

een bijzonder God is! “ 



 

Als het regent...is het toch gewoon warm! In het don-

ker...is het nog warm genoeg om te kunnen zwem-

men! En… bananen groeien er echt aan de bomen! 

Misha ontdekte het toen we afgelopen augustus een 

paar weken in de Filipijnen op reis waren. Wat was 

dat een mooie kans om kennis te maken met het 

land, de cultuur en de mensen waarmee we gaan 

samenwerken. We kregen zo een beetje beeld van 

ABCCOP, de kerk waarvoor we in het jeugdwerk be-

zig gaan zijn. Zo hartelijk en zo gastvrij werden we 

ontvangen, dat deze eerste indruk van ons 

‘toekomstige thuis’ echt positief was!  

 

Het is maandagmorgen, we staan aan het begin van een 

lange dag vol kerkbezoeken. Wat we dan nog niet weten, is 

dat bij elk bezoek (vijf in totaal die dag) een zeer uitgebreide 

Filipijnse maaltijd voor ons klaar zal staan. Na een stevig 

ontbijt schuiven we na 1,5 uur aan bij de eerste van de vijf.. 

En even later weer bij de volgende… De tip om bij een eer-

ste maaltijd niet teveel te eten, zodat je altijd nog wat ruimte 

hebt voor de volgende, is deze dag echt een gouden tip! We 

eten en we ontmoeten! Ontmoeten ook jeugd. En wat is leu-

ker om als jongere buitenlandse mensen te ontmoeten en 

samen lol te maken. Zo ook bij één van de jonge dames.  

Een Nederlandse vriend...dat lijkt haar wel wat, de uitnodiging van ons om dan volgende week maar sa-

men met ons naar Nederland te vliegen, zorgt voor gelach en gekkigheid over en 

weer. Toch..een moment later, glimlacht ze nog even hierover en dan serieus: 

“Het is aan God, Hij weet wel met wie ik zal trouwen.” Zomaar, dat ene zinnetje, 

in een kort moment van een gezellige ontmoeting, wat laat zien op Wie ze ver-

trouwt en dat ook spontaan deelt. Wat mooi! We ervaren op deze manier een 

glimp van ons toekomstig werkveld. Aan het einde van de dag zijn we moe, plakkerig, 

verbrand en wat dizzy van het vele rijden in een te volle auto, maar ook blij, voldaan en gezegend om de 

warmte die we, juist ook figuurlijk, overvloedig hebben ervaren! 



  

“Doe het met Uw kracht!” De spreuk die hier in de muur gebei-

teld is. In de muren van een oud landhuis wat al tientallen jaren 

wordt gebruikt om mensen voor te bereiden ‘op missie’ te gaan. 

All Nations Christian College in Engeland: wat een bijzonder 

mooie plek! Dat mogen ook wij ervaren in de tijd dat we hier nu 

zijn. En inderdaad ‘All Nations’; studenten en docenten van over 

de hele wereld ontmoeten elkaar hier en leren van elkaar. En 

dat ervaren we echt als een zegen! Wat leren we hier veel! 

Voorbereidingen op leven in een andere cultuur, wat kun je ver-

wachten, waar ga je tegen aan lopen… En dan realiseer je je 

steeds meer, dat het mooi werk is: dienstbaar zijn voor God, 

maar dat het ook niet makkelijk zal zijn. Gelukkig blijft dan over-

eind staan: we kunnen en mogen het doen IN ZIJN KRACHT!  

 

 

“Mama, mag ik ook rollen?” We zijn in London in de multiculturele  

wijk Southall. Leren over andere culturen, leren over andere reli-

gies...dat is vandaag in de praktijk! In de keuken van de Sikh tem-

pel treffen we een heleboel vriendelijke ‘omaatjes’ aan die druk be-

zig zijn met vrijwilligerswerk. Iedereen die wil mag een maaltijd ko-

men halen. Zo kun je ook nog leren van ‘de ander’… Misha vindt 

het erg interessant en de omaatjes vonden dat van Misha en zo 

maakt hij daar zijn eerste chapati. We zijn verbaasd dat er zoveel 

oudere vrouwen vrijwilligerswerk daar doen. Maar realiseren ons 

later, dat ze druk bezig zijn voor hun ‘karma’. Ze zijn oud, ze weten 

dat ze niet lang meer zullen leven en daarom doen ze nog snel wat 

goede daden in de hoop dat ze in hun ‘volgende leven’ wat beter 

zullen hebben… Wat triest...een hoop zonder vaste hoop. En we 

beseffen de zegen van het weten van een leven mét eeuwige zé-

kerheid, door Jezus Christus! Díe zekerheid zijn we nergens  

tegenkomen in onze kennismaking met andere religies…... 



 

Contact 

www.jeugdwerkfilipijnen.nl 

contact@jeugdwerkfilipijnen.nl 

Facebook en Instagram: 

jeugdwerk.filipijnen 

Thuisfrontcommissie: 

tfc@jeugdwerkfilipijnen.nl  

William, Monica en Misha Jansen worden maart 2023 door de 

GZB uitgezonden naar de Filipijnen. Zij zullen gaan samenwer-

ken met ABCCOP, een lokale partner van de GZB. Hun werk zal 

gericht zijn op het jeugdwerk binnen deze kerk.  

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuws-

brief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw be-

trokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te ma-

ken op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. TFC 

William en Monica Jansen. Een structurele gift wordt erg op prijs 

gesteld, dat kan via Zendingsmaatje. Dank voor uw onmisbare 

steun!  

 

Voor adreswijzigingen en overige informatie  

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen  

T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl  

...een goede en leerzame tijd hier op All Nations 

...het ontmoeten van fijne ‘studiegenoten’ 

...het hebben van een betrokken TFC 

...het meeleven van familie, bekenden en gemeente 

….overzicht en kracht in alle voorbereidingen voor  

definitief vertrek 

….Misha, dat hij stapje voor stapje op de goede manier 

voorbereid zal worden op wat komen gaat 

 

Klimmen in bomen, hutten maken, kampvuur met marshmallows, altijd 

vriendjes en vriendinnetjes, voetballen, kastanjes zoeken en zoveel eek-

hoorntjes dat je handen tekort komt om te tellen… Voor Misha is het hier 

genieten! Hij heeft een lieve Nederlandse juf waar hij elke morgen les van 

krijgt in een groepje van vier kinderen en        

’s middags vult zich wel met al die andere 

dingen! Aan het einde van de dag is hij dus 

ook….moe!! We beseffen ook wel dat, on-

danks het genieten, het ook veel veranderingen zijn voor een net vijf-

jarige. Het leven in een multiculturele Engels sprekende community is in-

tensief! Tegelijkertijd verbazen we ons; de eerste week nog verlegen, in 

week vijf spelen en gek doen met ‘anderstaligen’ en ook nog eens dat  

Engels zelf vaak spreken! Zo is alles ‘very nice’, wenkt hij naar zijn       

Engelse vriendinnetjes: ‘coming, coming’ en vraagt hij aan ons: hoe zeg je 

in het Engels ‘wil je overschoppen met de bal’? Deze periode op All     

Nations is zo ook voor Misha een goede voorbereiding! 

Tot slot willen wij iedereen bedanken voor de betrokkenheid in gebed, meeleven en in het meegeven. We ervaren dat 

echt als een zegen en bemoediging. We hoeven het niet alleen te doen: God gaat met ons mee! Maar ook mogen we 

ervaren dat er veel mensen achter en rondom ons willen staan! Dat hebben we ook zeker nodig!  

 

Een hartelijke groet,  


