
 

 

Stap voor stap en dag bij dag. Loop jij zo het leven door? Of lig-

gen je plannen voor de komende weken/maanden eigenlijk al zo 

goed als vast? Het kan een gevoel geven van rust en zekerheid 

wanneer je precies weet wat er komen gaat en hoe je leven er de 

komende tijd uitziet. Uit ervaring weten we inmiddels als je uitge-

zonden gaat worden er meer onzeker dan zeker is en dat je terug 

‘moet’ naar dag bij dag en soms zelfs stap voor stap.  

Toch is de zekerheid die we hier in Nederland denken te hebben door onze ‘geplande levens’ ook slechts een illusie. Een 

ongeluk, een ziekte, of wat dan ook kan alles op z’n kop zetten en niks is meer zeker voor de toekomst. Wat is het dan 

een zegen om te mogen weten en ervaren dat de onbekende toekomst in de handen van een bekende God ligt. Hij is er 

elke dag bij en met Hem kunnen we het leven door! Want natuurlijk is het spannend dat het nu bijna zover is dat we daad-

werkelijk vertrekken naar de Filipijnen. Het afscheid van familie en vrienden wat niet makkelijk zal zijn en de onzekerheid  

         over hoe het dagelijkse leven er straks uit zal zien is spannend! 

         Aan de andere kant zijn we ook blij en   

         zien we ernaar uit dat we straks echt  

         gaan. Het leven hier ben je steeds meer 

         aan het afronden, spullen gaan in dozen, 

         koffers of helemaal weg, het huis wordt 

         leger, onze to do-lijstjes korter…. Wat we op 

         All Nations leerden….wordt langzamerhand de praktijk! 



 

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 samenwerken met ABC-

COP, 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 nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid 

ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken 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  

...mooie ontmoetingen en presentaties met (deelgenoten) 

gemeentes hier in Nederland 

...het vinden van een goede en fijne school voor Misha 

...het fijne samenzijn tijdens het afscheidsmoment van 

familie en vrienden 

...dat we in goede gezondheid de laatste dingen kunnen 

regelen 

….een voorspoedige reis op woensdag 8 maart en een 

goede start op de Filipijnen 

….Misha, dat hij een goede en fijne start op zijn nieuwe 

school zal hebben.  

….het vinden van geschikte woonruimte 

….het proces van de visumaanvraag 

 

Naast al het afronden is het ook vooruit kijken! We houden ons bezig met: 

‘Waar gaan we straks wonen? Hoe zal Misha’s start zijn op zijn nieuwe 

school (internationale school voor zendingskinderen). Hoe werkt onze 

taalcursus precies?’ Bij dat laatste hebben we inmiddels wat meer een 

beeld omdat we een eerste online taalles gehad hebben. Het was leuk, 

leerzaam en we zien het nog steeds zit-

ten…! Dus dit is in ieder geval een goede 

start! Ook hebben we fijn contact met men-

sen van ABCCOP zoals pastor Rene Futalan. Hij hoopt naar Nederland te 

komen en op 20 maart kunt u hem ontmoeten in Krabbendijke waar hij zal 

delen hoe belangrijk gebed is, als je missionair wilt zijn!  

 

D.V. aanstaande zondag 5 maart is onze uitzenddienst. Welkom om deze live of online mee/terug te kijken!  

Meer informatie op www.hhgkruiningen.nl. 

Een hartelijke groet,  

De eerste taalles is een feit! 

Het geeft ons ook weer een inkijkje in de Filipijnse kerk en het besef: we gaan daar niet alleen dingen ‘brengen’, we 

kunnen ook veel van de Filipijnse kerk leren, zoals ook wij ervaren hebben in het contact met deze dominee.  

‘Salamat po’, zo klonk Misha. De afgelopen twee maanden reisden we kerkelijk Ne-

derland rond om presentaties te geven en kennis te maken. Dat was fijn! Misha was 

er soms ook bij en liet dan graag horen dat hij ook al wat Filipijns kon door de men-

sen in het Tagalog te bedanken! In zijn klas deed hij de presentatie grotendeels zelf 

en wat weet hij dan al veel te vertellen over zijn toekomstig ‘homeland’! Verder is hij 

nu bezig met het leren van Engels, zodat de overstap straks wat makkelijker zal zijn. 

Zelf kijkt hij vooral uit naar het dragen van het schooluniform!  


