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Ontmoeten, delen & genieten. En nu: “Tot ziens!”
Met enige verbazing bekeek ik 
vorige week een aantal foto’s 
van ons verlof. Wat hebben we 
veel mensen ontmoet… Wat 
hebben we vaak mogen delen 
over wat de Heer doet in 
Cambodja! 

En … wat hebben we stiekem toch nog 
veel ‘gedaan’. Maar wat hebben we ook 
genoten van dagen met rust en 
ontspanning. 

Nu, in de laatste week van het verlof 
aangekomen, kijken we met 
dankbaarheid en plezier terug op al die 
leuke, mooie, indrukwekkende, 
intensieve momenten en ontmoetingen 
die achter ons liggen. 

Het is gaaf en bemoedigend van jullie te 
horen en te zien hoe de Heer in levens 
aan het werk is. Het is gaaf te zien hoe 
ook hier in Nederland mensen er 

bewust voor kiezen om ‘naast iemand te 
lopen die alleen loopt’, hun leven te 
delen met die ander en daarin de liefde 
van Heer Jezus laten zien. 
Het is gaaf jullie betrokkenheid bij ons 
gezin en het werk van Alongsiders in 
Cambodja te ervaren. Het maakt ons stil 
en dankbaar. 

Op dinsdagmorgen 25 oktober vliegen 
wij terug naar Phnom Penh, Cambodja. 
Om daar, D.V. natuurlijk, weer voor een 
nieuwe periode van twee jaar te leven 
en te werken. We zien er alle vijf naar uit 
om weer naar huis te gaan en dat is 
natuurlijk een goed teken. Toch is er ook 
die lastige kant: we moeten familie en 
vrienden opnieuw achter laten. Met een 
berg goede en mooie herinneringen 
laten we elkaar weer ‘los’. Het hoort 
erbij. En het doet zeer. 

BIDDEN JULLIE WEER MEE? 
1. … voor een goede afronding hier in 

Nederland. Afscheid nemen van 
familie en vrienden, van 

klasgenootjes op de 
Regenboogschool. De kids vinden 
het best lastig. Ze hebben een 
super tijd gehad in hun eigen klas! 

2. … voor de reis. Voor plezier, 
geduld, veiligheid tijdens de lange 
reis en een goed weerzien met 
onze vrienden en collega’s. 

3. … voor het opnieuw settelen. We 
gaan niet meer naar een plek die 
helemaal onbekend is. Dat is fijn, 
maar we zullen best weer moeten 
omschakelen. Bid mee dat we de 
taal ook weer vlot oppakken. 

4. … voor een goede begeleiding van 
de kids bij alle indrukken rondom 
deze transitie. 

5. … voor een goede start met de 
home-schooling na de 
herfstvakantie. 

We vinden het fijn te weten dat we ook 
de komende tijd weer gedragen worden 
door jullie gebeden en zorg. 
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