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 Beste vrienden en familie, 
 

Op zaterdag 15 oktober hadden wij het genoegen ons 35-jarig huwelijksfeest te 

vieren, gecombineerd met onze 60e verjaardag en 15 jaar wonen in Nederland. 

Het raakte ons dat zoveel vrienden kwamen om er een zeer gedenkwaardige 

gebeurtenis van te maken! Voor deze viering hadden we een fotopresentatie 

samengesteld over onze jeugd, ons huwelijk en gezin, en van onze tijd in Londen, 

Toronto, Pereira, Armenia en nu in Eindhoven. Dat riep veel herinneringen op! Ik 

vraag me af hoe onze levenspresentatie eruit zou zien als de Heer zelf de foto's 

zou selecteren! 

Welke foto's zou Hij 

opnemen in jouw levensverhaal? 

 

Bij het voorbereiden van deze 

presentatie werden we herinnerd aan 

enkele zeer moeilijke tijden die we 

samen hebben beleefd. Maar het 

overheersende gevoel was dat van 

dankbaarheid en Gods genade! De Heer 

is heel goed voor ons geweest. De 

woorden van het oude engelse lied ‘Be 

still my soul’ die ons 

door de jaren heen 

hebben bemoedigd, 

stonden opnieuw in 

onze gedachten toen 

we terugblikten en 

nu vooruitkijken: “Be still my soul the Lord is on thy side… In every change He faithful 

will remain… Be still, my soul, thy God doth undertake to guide the future as He has the 

past. Thy hope, thy confidence let nothing shake… the waves and winds still know His 

voice who ruled them while He dwelt below”. 

 

Familiezaken: Tijdens een bezoek aan Colombia in februari werd ons 6e kleinkind geboren: 

Eleanor! Steven en Vikki en hun 

kinderen wonen nu in Bogotá, 

Colombia, in dienst van 

Samaritan's Purse. In maart 

waren we blij de familie in 

Engeland te ontmoeten om de 

65e huwelijksdag van onze 

ouders te vieren. Julie heeft nu 

een vaste baan op de 

personeelsafdeling van VDL en 

pendelt dagelijks naar haar 

werk met haar nieuwe scooter. 

Deze kerst hadden we het 

genoegen om ons hele gezin 3 

dagen bij elkaar te hebben! 

https://www.youtube.com/watch?v=OZKVZ1dWZmU
https://www.youtube.com/watch?v=OZKVZ1dWZmU


Lokale kerk: Nu de Covid-19 beperkingen ver 

achter ons liggen, was het een uitdaging om terug te 

keren naar het 'normale' kerkelijke leven. Het is 

makkelijk geworden om op zondag thuis te blijven, 

passief te zijn, op onszelf gericht. Gelukkig is onze 

kerkzaal op zondagmorgen gewoonlijk vol. Na een 

pauze van 3 jaar hadden we afgelopen oktober weer 

een jeugdweekend. We behandelden 4 thema’s: Re-

connecting met je vrienden, je familie, God en je 

kerk. Het was een bemoedigende tijd. 

 

Bediening en genderzaken: Langzamerhand 

beginnen de activiteiten, seminars en uitnodigingen 

weer binnen te komen. In februari konden we voor 3 

weken naar Colombia, in juli namen we deel aan het 

Christelijk Festival in Frankrijk, en in november 

waren we bij een weekend in Duitsland. Het bezoek 

aan Frankrijk maakte ons bewust van de behoefte 

aan een Franse website om een bijbelse visie op 

homoseksualiteit en genderkwesties aan te 

moedigen. We hebben nu een domein, 

Renouvele.org, en we ontwikkelen het samen met 

een paar medewerkers. We helpen ook met de 

voorbereiding van de komende zendingsconferentie, 

AMEN 2023, van 24 tot 28 juli in 

Duitsland. Als je een hart hebt voor 

zending of crossculturele 

bediening, neem dan contact op! 

 

Video's en literatuur: Dit jaar hebben we twee getuigenissen gefilmd en openbaar gemaakt: dat 

van Channa, een christelijke jongedame die een tijd na haar bekering tot de conclusie kwam dat ze 

haar lesbische relaties moest beëindigen; en dat van 

Pieter, die na zijn huwelijk zijn homoseksuele gevoelens 

ontdekte. Hij en zijn vrouw kozen ervoor niet te scheiden, 

vanwege hun vriendschap, kinderen en huwelijksgeloften. 

Zoals Pieter het uitdrukte: “De Heer bracht ons samen en 

hield ons samen”. De Russische vertaling van Philips boek 

‘Waarom zou ik geloven?' wordt herzien voor herdruk. En 

samen met Uitgeverij Gideon werken we aan de vertaling 

en publicatie van het nieuwe boek van Preston Sprinkle 

‘Embodied’, waarschijnlijk het beste christelijke boek dat ik 

heb gelezen over transgenderkwesties en de kerk. 

 

Veranderingen in 2023: Elk jaar brengt nieuwe 

uitdagingen, maar voor ons is dit komende jaar bijzonder: 

Ons plan is om in september 2023 naar Colombia te 

emigreren voor een periode van 5 jaar, als onze 

gezondheid dat toelaat. We zoeken nu de leiding van de Heer over waar we gaan wonen en waar 

we gaan werken, en kijken uit naar deze nieuwe fase in ons leven. 

 

Hartelijke dank voor uw belangstelling en de tijd om deze brief te lezen. Onze dank gaat ook uit naar 

hen die regelmatig voor ons bidden en ons op de een of andere manier steunen.    

          - Philip & Anneke 

https://renouvele.org/
http://philipnunn.com/2022/12/20/amen-24-28-july-2023/
https://vimeo.com/757156669
https://vimeo.com/769490498
https://www.heartcry.nl/webwinkel/boeken/waarom-zou-ik-geloven-/
https://www.amazon.com/Embodied-Transgender-Identities-Church-Bible/dp/0830781226/ref=sr_1_1?crid=26SNNZ97MYSX6&keywords=embodied+sprinkle&qid=1672140023&s=books&sprefix=embodied+sprinkel%2Cstripbooks-intl-ship%2C137&sr=1-1

