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Beste vrienden en familie, 
Als gezin zullen we nooit de emotionele turbulentie vergeten waar we rond Edwards hartoperatie 
afgelopen april doorheen gingen. We zijn de velen van jullie dankbaar die voor ons gebeden 
hebben en op allerlei andere manieren hun medeleven lieten blijken. Door middel van deze 
nieuwsbrief delen we met jullie een paar goede en bemoedigende ontwikkelingen. 

 
Gezondheid 
We weten nu dat herstel van een burn-out een heel langzaam 
proces is wat erg op en neer gaat. Er moet een verandering van 
levensstijl mee gepaard gaan, het inbouwen van rust op vaste 
tijden van de dag en ‘nee’ leren zeggen tegen aantrekkelijke en 
bruikbare voorstellen! Maar we zijn heel dankbaar u te kunnen 
vertellen dat Anneke’s gezondheid langzaam vooruitgaat. Ze 
maakt nu bijvoorbeeld, na 
18 maanden slaappillen 
te hebben gebruikt, sinds 
4 weken weer vrij goede 
nachten zonder die pillen. 
 

Edwards hartoperatie en de daaropvolgende complicaties 
verzwakten hem erg. Het was een diep dal, maar hij gaat nu 
gestaag vooruit. Sinds hij in juni thuiskwam heeft hij 
wekelijks fysiotherapie, elke 2 weken een bloedonderzoek, 
en neemt hij elke dag een paar pillen. Gelukkig heeft hij 
geen speciaal dieet meer nodig en was hij sterk genoeg om 
begin september weer gewoon naar school te gaan. Hij gaat 
nu 2 keer per week op de fiets naar school, zo’n 20 min. 
heen en 20 min. terug. Ongeveer 5 maanden na de operatie 
begon Edward dingen te doen die hij voor de operatie niet 
kon; eindelijk kan hij van de voordelen gaan genieten! 

  
 
Onze ‘Eben-Haëzer maaltijd’ 
We mochten voor onze gezinsvakantie in Zwitserland 
3 weken een chalet gebruiken; 3 weken zonder 
internet en computers! Het andere landschap 
(Nederland heeft geen bergen!) en een ander ritme 
heeft ons allemaal veel goed gedaan. Op een avond 
gingen we met z’n allen naar een gezellig restaurant 
om onze ‘Eben-Haëzer maaltijd’ te vieren, waarbij we 
onze kinderen ervoor bedankten dat ze zich met 

elkaar zo kranig door deze crisis maanden heen hadden geslagen en waarmee we onszelf eraan 
herinnerden dat “de Heer ons tot hiertoe heeft geholpen” (1 Samuel 7:12). Is de Heer voor jou op 
een bijzondere manier goed geweest? Waarom doe je niet iets ‘geks’ of bijzonders om je hieraan 
te herinneren? Samuel koos ervoor een steen rechtop te zetten! Wij genoten van een lekkere 
maaltijd! Wat zou jij kunnen doen? 
 



De meiden gaan door 
In het ziekenhuis leek het leven stil te staan. We stopten alles om 
een crisis door te komen. Maar ook tijdens een crisis gaat het 
gewone leven door. Onze 
jongste dochter Julie (12) 
eindigde de basisschool en 
begon op de middelbare. Elsa 
(19) behaalde haar diploma 

voor International Baccalaureate, en woont nu op kamers in 
Veenendaal om een 4-jarige cursus verpleegkunde in Ede te 
doen. En dan is er het grote en opwindende nieuws dat Vikki 
(20) en Steven de Jager zich in juli verloofd hebben! Ze maken 
plannen voor de bruiloft voor komende zomer. 
 

Wanneer moet ik vergeven? 
We zijn het er allemaal over eens dat we als christenen behoren te 
vergeven. De gelijkenis van de twee schuldenaren in Matteüs 18:21-35 
legt duidelijk uit waarom we moeten vergeven, nl. omdat de Heer ons 
eerst heeft vergeven. Verdienen we het om vergeven te worden? Nee! 
Verdienen anderen onze vergeving? Nee! Vergeving is altijd een 
handeling uit genade. Waar christenen het soms oneens over zijn, is 
het tijdstip van vergeving. Moeten we wachten tot de overtreder berouw 
heeft voordat we vergeven? Moeten we vergeven vóórdat we berouw 
zien? Wanneer moeten we over onze vergeving praten? Deze en 
andere interessante en zeer praktische zaken worden in een nieuw 
boek behandeld getiteld ‘De transformerende kracht van Vergeving,’ 
september jl. in het Duits uitgegeven [exemplaren kunnen worden 
besteld via www.daniel-verlag.de of je kunt naar het hoofdthema 
luisteren in het Engels en Frans op www.philipnunn.com onder Audio]. 

 
Meer gelegenheden voor onderwijs 
De gezondheidssituaties in ons gezin hebben in de 
afgelopen 6 maanden veel tijd en energie gekost, 
maar gelukkig konden we ook meer tijd dicht bij huis 
hier in Eindhoven doorbrengen, en bijdragen aan het 
Bijbelonderwijs in enkele vergaderingen hier in 
Nederland, in een jongerenkamp, in een familiekamp 
in Doncaster in Engeland, en op een gezinsconferentie 
in Knüll in Duitsland. Jaren geleden schreven Carlos 
Villamil en ik in het Spaans een Bijbelcursus van 10 
lessen  over de christelijke doop getiteld “Moet ik 
worden gedoopt?” Het werd later opgenomen in de 
serie Emmaüs Correspondentie Bijbelcursussen  
[zie http://www.ecsministries.org/Page_3.aspx?id=159618 ]. Onlangs kwamen we met de vertaling 
naar het Engels klaar. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u het gratis downloaden via 
www.philipnunn.com onder eBooks. 
 
Nogmaals onze hartelijke dank voor uw belangstelling, gebeden en steun. “De genade van de 
Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u 
allen” 2 Cor.13:14. 

- Philip & Anneke     


