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Beste familie en vrienden, 

 

Misschien overkomt het jullie soms ook dat een stukje Bijbeltekst weken- of soms maandenlang 

telkens in je opkomt. Voor mij is dat: “Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral 

daarnaar dat u mag profeteren” (1 Kor.14:1). Afgelopen week lag het accent vooral op het eerste 

deel hiervan. Als ik iemand niet 

werkelijk liefheb, is het niet erg 

waarschijnlijk dat God mij zal 

gebruiken om hem of haar tot 

zegen te zijn. Eerst de liefde 

najagen, daarna de gaven en 

bedieningen. 

 

Veranderingen in het gezin 

In september vierden we dat 

we 30 jaar getrouwd zijn. We 

zijn heel dankbaar voor onze 

kinderen en hun echtgenoten 

en vrienden. We voelen ons 

zeer gezegend met ons gezin! 

Julie (19) volgt op dit moment in Mexico een DTS 

(Discipleship Training School) van 5 maanden. 

Steven & Vikki met onze 2 kleindochters Leah 

(3) en Olivia (1) zijn nu uit hun huis vertrokken en 

wonen bij ons tot ze op 21 november naar Peru 

vertrekken. Hun doel is de Heer te dienen bij de 

Quechuas door te helpen in het christelijke 

ziekenhuis Diospi-Suyana. Als je nog niet over dit 

ziekenhuis hebt gehoord, zoek het dan eens in 

Google op. We hebben ook Ezequiel Frontini voor 6 maanden bij ons wonen. Hij is een jonge 

christen uit Uruguay die via een uitwisseling in Eindhoven engineering studeert. Het is heerlijk om 

de energie te hebben van deze drukke fase te 

genieten! 

 

Schrijven en uitgeven 

Philips laatste boek ‘Samenwonen en Seksuele 

Intimiteit voor het Huwelijk’ werd 3 maanden 

geleden door het CPC uitgegeven (Centrum voor 

Pastorale Counseling), en zal komend voorjaar in 

het Duits worden gepubliceerd. Het doel van dit 

boek is jong en oud aan te moedigen het 

huwelijksverbond te begrijpen, op waarde te 

schatten en te eren.  Het wil tot gehoorzaamheid 

inspireren om zo zegeningen door het volgen van 

Gods ontwerp te kunnen oogsten! ‘Forgive as the 

Lord Forgave You’ (12 lessen) is onlangs in het 

Frans door de Centres Bibliques uitgegeven voor 



gebruik in Afrika, en is ook net in het Birmees 

vertaald. ‘Reasons to Believe’ en 

‘Homosexuel Partnerships’ werden 

afgelopen mei in Lima Peru in het Spaans 

uitgegeven, en de Russische vertaling van 

‘Reasons to Believe’ ligt op het moment bij 

de drukker. Na veel werk is Philips nieuwe 

website nu helemaal bij in het Engels, 

Spaans, Frans en Duits. Schrijven, web-

werk en mogelijkheden tot publicatie 

opzoeken is vaak eenzaam werk. 

Sporadische feedback van iemand is dan 

echt een bemoediging. Philip is blij dat hij 

ook ander werk heeft dat hem rechtstreeks 

met mensen in contact brengt! 

 

Bedieningen en reizen 

Gastvrijheid, een echtgenoot, moeder en 

oma zijn, evenals huisbezoeken en 

pastorale gesprekjes vullen Anneke’s 

dagen. In oktober sloot ze de driejarige 

Pastorale cursus bij het CPC af. Dit bestond uit lessen op 1 zaterdag in de maand plus lees- en 

schrijfopdrachten. Samen met Philip en nog 2 stellen runnen we voor het eerst de Parenting Course 

van 5 avonden, voor ouders met kinderen onder de 11 jaar. We vinden het ook heerlijk 2 keer per 

jaar betrokken te zijn bij de jongeren en het leiderschapsteam van de Meet and Discover 

weekeinden. Verder vormen de geneugten en uitdagingen van het oudstenschap bij een aardig grote 

en groeiende vergadering voor Philip veel werk en uitdaging. Hij hielp ook een week in Oasekamp 

en gaf samen met Jaap Noorlander een week les op de Gospel for Europe Bijbelschool over 

evangelisatie in een post-moderne wereld. Samen met Jaap Vergouwe bezocht hij in mei een aantal 

vergaderingen in Peru en Bolivia. Zodanig kon hij ook een aantal van zijn boeken overhandigen bij 

een aantal bibliotheken van christelijke 

seminariums en universiteiten in La 

Paz en Santa Cruz. Het was een 

intensieve maar aangename reis van 2 

weken. Misschien is het je ook 

opgevallen dat als je door de God 

gebruikt wilt worden om tot zegen en 

bemoediging van anderen te zijn, Hij 

jou ook zegent en bemoedigt! Als we 

geven, ontvangen we. We dienen een 

goede Meester.  

 

Weer hartelijk dank voor uw interesse 

en de genomen tijd om deze brief te 

lezen. Ook onze dank voor degenen 

die regelmatig voor ons bidden of ons 

op een of andere manier 

ondersteunen. 

 

 - Philip & Anneke  


