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Beste vrienden en familie, 
 

Het weer wordt warmer, scholen sluiten en voor velen begint de zomervakantie! Vorige week 
kwamen Anneke en ik terug van een week zendelingen-retraite in Chamaloc, Frankrijk. We 
genoten ervan deel uit te maken van het organiserende team, Anneke heeft heerlijk op haar viool 
gespeeld, en we hebben ook genoten van de warme, open en bemoedigende contacten als 
zendelingen onderling. Bert Nanninga bracht ons elke morgen nieuwe uitdagingen uit Gods 

Woord, met inzichten vanuit zijn rijke ervaring als arts 
in Malawi. Hier zijn 3 gedachten die ik mee naar huis 
nam en die mij nog steeds bezighouden: 
 
Stof tot nadenken 
(a) Het 'Nu': Sommige Afrikaanse culturen zijn sterk 
gehecht aan hun tradities. Het verleden bepaalt hoe ze 
nu leven. De meeste westerse culturen kijken 
voortdurend vooruit naar de volgende stap. De 
toekomst bepaalt hun leven. Hoe leef ik? We werden 
aangemoedigd om te leren dankbaar in het heden te 
leven - zoals de HEERE het ons geeft (Mat 6:31-34).  
 

(b) Verandering: Dat kan pijnlijk zijn. Als ik comfortabel 
ben, verzet ik me tegen verandering. Maar zolang we 
op aarde zijn, is verandering een permanente realiteit. 
We zien het in onze kerken, in de samenleving, in 
onze familie, in onze houding – zelfs in onze lichamen! 
Het helpt ons te accepteren dat verandering 
onvermijdelijk is, en te proberen steeds meer aan 

Christus gelijkvormig te worden. De 'Ik heb het', de 'Ik 
weet het', de 'Ik ben er al' behoren vooral bij onze 
toekomstige hemelsvreugde! (Jh 14:1-3; 1 Kor 13:12).  
 

(c) Het Weggelaten Midden: Waar de autoband de 
weg raakt is waar de onzichtbare kracht van de motor 

zichtbaar wordt. Uw mobiele telefoon maakt de onzichtbare kracht van elektromagnetische golven 
hoorbaar. Een elektrische gloeilamp maakt de onzichtbare kracht van elektriciteit zichtbaar. Waar 
wordt de onzichtbare kracht van God zichtbaar in mijn leven en ervaring? Jezus zei tegen de 
Sadduceeën dat ze fout zaten omdat ze “de Schriften of de kracht van God” niet kenden (Markus 
12:24). De Farizeeën kenden de Schrift. Maar beide zijn noodzakelijk. 
 
Familieaangelegenheden 
Als gezin hebben we veel redenen om zeer 
dankbaar te zijn. Edward  haalde zijn 
Propedeuse en al zijn 2e-jaars tentamens, en is 
klaar om het derde jaar van zijn studie te 
beginnen. Hij geniet ook van de nieuwverworven 
vrijheden van zijn rijbewijs! Volgende week runt 
hij samen met anderen een christelijk 
zomerkamp op Oase voor jongens. Julie  heeft 
met hard werken haar middelbare school met succes afgerond, en is toegelaten om Verloskunde 



in Rotterdam te gaan studeren. Ze is nu op zoek naar 
een kamer daar. Kunt u daarbij helpen? Afgelopen 
februari werden Vikki en Steven  gezegend met hun 
tweede dochter, Olivia , een vreugde voor ons allen! Na 
het afronden van haar opleiding verpleegkunde kreeg 
Elsa  een baan van 24 uur per week aangeboden waar 
ze met plezier werkt. En verder is er het GROTE en 
verheugende nieuws dat Elsa en Robert van 
Hardeveld  in maart 2017 hopen te trouwen! 
 
Bediening ter plaatse 
Als gezin blijven we betrokken bij onze christelijke 
gemeente De Bron, waar Philip dient als een van de 
oudsten. Samen met enkele andere echtparen 
organiseerden we afgelopen januari een 
huwelijksweekend, en in de maanden daarna voor 
dezelfde doelgroep de Alpha Marriage Course van 7 
avonden. Elk huwelijk kan beter! Dat is ook onze 
ervaring. Na 8 jaar stopte Anneke als medewerker van 
de KidsClub. En samen met 3 lokale 
Spaanssprekenden zijn we een gezellige maandelijkse 
Bijbelstudiegroep in het Spaans begonnen. We genieten 
hiervan! 
 

Reizen & Dienen 
We voelen ons blij en 
vereerd met de 
uitnodiging om het 
Woord in verschillende gemeenten hier in Nederland en in 
het buitenland te onderwijzen. In april bezocht Philip ZW 
Frankrijk (Orange, Aix en Valence) en in juni bezocht hij 
Zwitserland een weekje. Het was een interessante nieuwe 
uitdaging om op een interkerkelijke Familiedag in 
Roermond over 'Ziekte en Genezing' te spreken. 

 
Schrijven en Publiceren 
Af en toe voelt Philip inspiratie om een artikel of een vitamientje (een 
overdenking van 1 pagina) te schrijven die hij dan op zijn website plaatst. 
Gemiddeld ontvangt deze website 500-600 bezoeken per maand, 2000-
2500 pageviews. Philip's nieuwste boek, 'Waarom zou ik geloven?' , is 
een bemoediging. In april werd het in het Duits gepubliceerd en komende 
maand zal het door TSP in Engeland worden uitgegeven. Het is vertaald 
in het Frans en Spaans (we zijn op zoek naar uitgevers hiervoor - kun je 
helpen?) en wordt momenteel naar het Russisch vertaald. Dit boek is 
geschreven voor open-minded ongelovige zoekenden, en voor 
christenen die van tijd tot tijd ernstige twijfels hebben over hun geloof. 
 

Wij danken u weer voor uw belangstelling en de tijd die u nam om deze brief te lezen. Onze dank 
ook aan degenen onder u die regelmatig voor ons bidden en ons op verschillende manieren 
steunen. 

       - Philip & Anneke  


