
Philip & Anneke Nunn 
De Koppele 168  

5632 LD Eindhoven  
 
 

 14 januari 2016  
 
Beste vrienden en familie, 
2015 ligt achter ons! Wat heeft dit jaar u gebracht? Toen de 
Israëlieten klaar waren om het Beloofde Land in te gaan, riep God hen op om voorzichtig te zijn en 
terug te denken. Wij worden ook gemakkelijk afgeleid, we vergeten snel. Het begin van een nieuw 
jaar kan een goed moment zijn om de balans op te maken en te focussen. “U moet de geboden 
die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen... Ook moet u heel de weg in gedachten 
houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft...” (Deut 8:1-2). 

Ben ik voorzichtig hoe ik Gods Woord bestudeer en 
toepas? Het is makkelijker om gewoon te herhalen wat 
we altijd hebben gehoord of gedaan, of een nieuwe 
populaire theologische trend klakkeloos te volgen. We 
moeten voorzichtig zijn! Maar er is meer. De Heer wil ook 
dat we nadenken over onze ervaringen met Hem. Ik vind 
het zo gemakkelijk om te vergeten hoe de Heer dat 
dringende gebed beantwoordde, hoe de Heer tot mij door 
een Bijbeltekst, een medegelovige of op een andere 
speciale manier tot mij sprak, hoe de Heer heeft voorzien, 
gezorgd en gezegend, hoe Hij mij op een bepaalde 
manier gebruikte om iemand aan te moedigen of tot 
zegen te zijn. Als we de tijd nemen om ons na te denken 
over wat we ‘heel de weg’ met de Heer hebben beleeft, 
zal het onze vreugde vergroten en ons geloof versterken. 
 
Over onze familie 
We zitten in die fase waar we zowel voor de jongere als 
voor de oudere generatie zorgdragen. Anneke's moeder 
lijdt aan gevorderde dementie. Philip's vader werd tijdens 
de feestdagen een paar keer in het ziekenhuis 
opgenomen vanwege een gesprongen slagader boven 

zijn oor. Wat betekent het om “uw vader en uw moeder te 
eren” als ze ouder en zwakker worden? (Ex 20:12, Ef 6:2) 
En over onze kinderen: Vikki en Steven verwachten hun 
tweede kindje volgende maand, en zijn druk bezig om 2 
weken voor de uitgerekende datum kunnen verhuizen! 
Elsa is gezegend met een nieuwe vriend in haar leven, 
Robert. En ze kijkt ernaar uit over een paar weken haar 
verpleegstersdiploma te ontvangen! Edward (21) 

studeert, en maakt goed gebruik van zijn muzikaal talent (piano en basgitaar) in christelijke 
bijeenkomsten. Julie (17) hoopt komende zomer de middelbare 
school af te maken, en studeert heel hard. Ze wil graag 
verloskunde studeren - en zo mogelijk een tussenjaar nemen om 
de wereld te verkennen en iets bij te dragen! 
 
Reizen en het bediening 
We zijn dankbaar dat Anneke’s gezondheid redelijk stabiel bleef in 
2015. Ze voelde zich sterk genoeg om het gezin gaande te houden 
en in onze plaatselijke kerk actief te blijven. Samen konden we naar 



Cambodja (maart) en Kirgizië (juni) reizen om daar tot 
bemoediging te zijn. Hier in Eindhoven organiseerden 
we samen met nog 2 stellen voor het eerst de 
Marriage Course - en we hopen dat in 2016 te 
herhalen. Het is een uitdaging een bediening te vinden 
waar we samen, als echtpaar, kunnen werken. We 
merken dat dit ons huwelijk versterkt - en is ook een 
bron van vreugde. 
 
Afgelopen december reisde Philip samen met Steven 
2 weken naar Peru om een aantal kerken te bezoeken 
en te helpen in het christelijk ziekenhuis Diospi-
Suyana (ze hebben meestal behoefte aan medische 
en administratieve medewerkers, maar nu ze begin 
juni 2016 met een nieuw radio/ tv-station beginnen, 
hebben ze ook christenen met enige ervaring op dat 
gebied nodig – Geïnteresseerd? Check hun website). 
Het was fijn om te doen. In april reisde Philip alleen 
naar Colombia. Het was geen gemakkelijke reis - het 
had een aantal moeilijke 
momenten. Maar deze reis had 
twee zeer bemoedigende 
hoogtepunten: de twee uur van 

individueel gebed na de ochtenddienst voor mensen in vergadering Centro 
Bíblico in Pereira, en het ECS-Emmaüs ééndagscongres in Bogotá over het 
thema van vergeving. Op één of andere manier kon je voelen dat Gods 
Geest iets bij mensen aan het doen was tijdens onderwijs en gebed. Het feit 
dat wij kleine mensjes soms gebruikt kunnen worden door de Almachtige 
God om Zijn werk in mensen te doen is vernederend, maar ook opwindend! 
 
Schrijfbediening 
Heeft uw geloof redenen nodig? Afgelopen november is Philip's nieuwe 
boek ‘Waarom zou ik geloven?’ door HeartCry in het Nederlands 
gepubliceerd. Het is geschreven voor open-minded niet-christelijke 
zoekenden, en ook om christenen te helpen die van tijd tot tijd ernstige 
twijfels hebben over hun geloof. Een uitgever in Duitsland heeft interesse 
getoond in de Duitse vertaling en ik ben nog steeds op zoek naar mogelijke 
uitgevers voor Engels, Frans en Spaans. Van alles wat ik heb geschreven, 
genereert mijn schrijven over vergeving de meeste lezers-respons. Zoals 
die van een portier in het ziekenhuis in Peru vorige maand, die bij onze 
eerste ontmoeting zei “dank u voor uw Bijbelcursus over vergeving. We 
pasten het toe en het redde mijn huwelijk”. Dergelijke reacties vullen mijn 
hart met dankbaarheid. Ze maken het eenzame kantoorwerk de moeite 
waard. Tijdens 2015 werd de nieuwe Bijbelcursus ‘Vergeef zoals de Heer u 
vergeven heeft’ gedrukt in Colombia, Peru en Nederland. Als u het wilt 
printen om te gebruiken in uw land, neem dan contact op! 
 
Dank u voor uw interesse en de genomen tijd om deze brief te lezen. Onze 
dank ook aan degenen onder u die regelmatig voor ons bidden of ons op 
een andere manier steunen. 

- Philip &  Anneke 


