
Opbrengst spaaractie Mandritsara
Hoboken-  Voor het huis van de 
voorganger  in  Mandritsara  is 
afgelopen  maand  wel  2039,50 
euro opgehaald! 

De werken aan het  huis  zijn  in 
volle actie! Het is fijn dat we als 
gemeente  op  vele  vlakken  een 
steun kunnen zijn voor anderen! 

Zendingsplannen even in de kast

Digne-LesBains- Hubert  en 
Sarah  hebben  hun 
zendingsplannen in een vreemd 
land  voor  een  tijd  in  de  kast 
gelegd. 
Hun  visie  is  nog  altijd  om  het 
zorgen voor hun gezin, 

vast  werk  en  evangelisatie  te 
combineren. 
Op 29 april  is hun vierde kind 
geboren. Zijn naam is Noah.
Ze  wonen  nu  met  hun  vier 
kinderen, in Digne-LesBains, in 
Frankrijk. Dit is een plaats waar 
vele  vreemdelingen  wonen, 
dus ook het volk waar hun hart 
naar uitgaat! 
Afgelopen  week  heeft  Hubert 
een  examen  afgelegd  voor 
'Social Animator'. De resultaten 
hiervan waren bij het ter perse 
gaan nog niet gekend.

EXAMENSTRESS Als ze er allemaal door zijn kan 
het laatste jaar van start gaan 
en kunnen ze zich 
gediplomeerde 
verple(e)g(st)ers noemen.

Madagaskar- In de maand juni 
zullen de 
verpleegkundestudenten van het 
ziekenhuis waar Hilde werkt een 
2-jarig examen moeten afleggen. 

 Familie Wille
Er zijn heel wat veranderingen 
op til bij familie Wille. 
Emily is nu zes maanden 
zwanger en in augustus 
verwachten Timon en Emily een 
zoontje. 

Eind juni starten ze met ICM 
(International Children’s  
Missions). 
Deze organisatie heeft als visie 
Het opleiden en toerusten van 
zendelingen om kinderen 
wereldwijd met het evangelie te 
bereiken.

Ook zullen ze op het einde van 
juni verhuizen naar Florida. 
Voor Emily die tegen dan 8  
maanden zwanger zal zijn, is dit 
een lange trip van 2000 km! 

Ze zullen niet stil zitten want in 
oktober worden er alweer enkele
zendingsreizen naar 
verschillende landen gepland.

Nog meer heugelijk nieuws 
kunnen we aankondigen voor 
november. In november plannen 
Timon, Emily, Shayla en baby 
boy Wille namelijk een bezoek 
aan Europa!

Uw liefdevol gebed kunnen ze 
zeker gebruiken in deze drukke 
tijd!
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Meet and greet gemist? Strijd tegen cataract in Madagaskar
Hoboken-  Op 9 april vond er 
in  Philadelphia  een  heuse 
meet and greet plaats! 

Hilde  gaf  een  leuke  en 
interessante  fotopresentatie  in 
de nieuwe zaal. In de oude zaal 
konden  de  bezoekers  genieten 
van  allerlei  lekkers.  Noorse 
wafeltjes,  cake,  koffie,  thee  en 
fris  hebben  menig  bezoeker 
weten bekoren. 

Heeft  u  deze  meet  en  greet 
gemist?  Zorg  dan  dat  u  er 
volgende  keer  wel  bij  bent.  De 
zendingswerkgroep  houdt  jullie 
op de hoogte! 

Op  20  mei  was  Hilde  jarig!  U 
kunt ook nu nog een lief kaartje 
sturen. 

Madagaskar- 
In  Madagaskar  zijn  het 
“oogteam”  met  een 
oogchirurg  en  haar  helpers 
(waaronder  Hilde),   voor  een 
10-tal  dagen naar  het  Zuiden 
van Madagaskar  geweest  om 
daar cataract  operaties uit  te 
voeren. 

Cataract  is  een  gemakkelijk  te 
verhelpen ziekte maar heel veel 
mensen in Madagaskar weten 

niet  dat  ze   geholpen  kunnen 
worden  en  worden  daardoor 
blind.
Het  team  ging  naar  een  plaats 
waar  ze  nog  nooit  geweest 
waren. 

Het  plaatsje  hebben  ze  kunnen 
bereiken met  de  hulp  van  MAF 
(Mission  Aviation  Fellowship). 
Mensen  uit  de  omliggende 
dorpen  moesten  met  een 
overzetboot  tot  bij  het  team 
geraken. 

Esther blijft nog een tijd in Amsterdam! Amsterdam- 
Esther      blijft     zich        verder
inzetten  voor  jeugd  met  een 
opdracht. Volgend jaar zal ze zelf 
de  Discipelschap  Trainingschool 
leiden! 

De school zal van start gaan op 
25 september 2011 en duren tot 
2  maart  2012.  De  studenten 
zullen 9 weken in Amsterdam les 
krijgen  en  vervolgens  nog  2 
weken in Jeruzalem.

Esther zit dus volop in het werk! 
Bid u mee dat ze leiding van de 
Heilige  geest  mag  ervaren   en 
wijsheid heeft om een goed team 
samen  te  stellen  en  ze  samen 
een  goed  programma  kunnen 
uitwerken?

Mats in Londen projecten.
Blijf ook voor hem bidden!
Bid dat de Heer de juiste deuren 
zal  openen  en  sluiten.  Bid  dat 
de studenten van de DTS zich 

goed  kunnen  voorbereiden  op 
hun  reis.  Bid  dat  God  zal 
voorzien in de noden! Londen- Mats heeft een fijne tijd 

gehad in België en is nu weer 
volop aan de slag met allerlei 


