Nieuwsbrief van Kees-Jan, Lianne, Jonathan & Ezra Koster
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Nederlands echtpaar. We hebben hier
een geweldige tijd gehad, zoveel verschillende mensen, culturen en achterWe verblijven nu al weer ruim een
gronden, maar allemaal één en hetmaand in Engeland. Via deze nieuwszelfde verlangen om met God de wereld
brief brengen we u graag op de hoogte
in te trekken. De eerste dagen hadden
van hoe het met ons gaat. Na de uitonze jongens het wel een beetje
zendingsdienst hebben we eerst deelmoeilijk, de meeste mensen spraken
genomen aan de GO-conferentie, aangeen Nederlands en alles was vreemd
sluitend daaraan zijn we naar Engeland voor hen. Jonathan paste zich het snelst
vertrokken. Hier hebben we eerst drie
aan en aan het eind van de tweede dag
weken het introductieprogramma
zei hij ineens tegen een van de leidsters
Toolkit gevolgd. De laatste week hiervan van de GO-Tots (crèche voor de kleinste
heeft Kees-Jan nog een training voor
kinderen) “See you tomorrow”, wat ons
System Administrators gevolgd.
nogal versteld deed staan. Ezra had wat
Ondertussen zijn we aan ons eigenlijke
meer tijd nodig, maar uiteindelijk ging
werk begonnen en begint er een klein
ook hij met veel plezier naar de GO-Tots.
beetje een normaal ritme te ontstaan.
Hij maakte ook overal vrienden met zijn
We wensen u veel leesplezier!
lach en gezwaai (zie foto). Er waren zo’n
230 nieuwe OM’ers die voor korte of
Uitzendingsdienst
langere tijd waren uitgezonden en zich
Op zondag 14 augustus werden we
na de GO-Conferentie over heel de
uitgezonden vanuit de Hervormde
wereld verspreiden. Een grote groep van
gemeente van Pernis. Wij vonden het
75 OM’ers ging naar de Logos Hope die
heel erg ﬁjn dat er zoveel mensen
momenteel in Maleisië ligt, anderen
gekomen waren om tijdens deze dienst gingen naar Peru, Chili, Moldavië,
een zegen te vragen aan onze God voor Engeland, Afghanistan, Nepal, Ierland en
ons werk en als gezin in Engeland.
nog veel meer landen. We hebben heel
Zoveel ﬁjne en goede woorden die ons
veel geleerd, over OM als organisatie en
erg hebben bemoedigd. Het was een
bijvoorbeeld het omgaan met verschillen
hoogtepunt van de periode van voorin cultuur. We hebben ook zoveel nieuwe
bereiding waar we nog vaak op terug
mensen leren kennen, ieder met zijn of
zullen kijken.
haar eigen weg met God. Het was een
geweldige voorbereiding om daadGO-Conferentie
werkelijk te kunnen gaan, voor ons naar
Na de uitzendingsdienst hebben we nog Engeland.
een week doorgebracht in Pernis en
hebben we afscheid genomen van
familie en vrienden. Op 23 augustus zijn
we naar Ambt Delden vertrokken waar
we de GO-Conferentie van OM hebben
bijgewoond. Dit is de start- en traingsconferentie die iedere nieuwe OM’er
volgt. We verbleven in een chalet op het
terrein dat we deelden met een ander
Beste familie, vrienden en andere
belangstellenden,

Pagina 1 van 2

Toolkit
Zaterdag 3 september konden we
eindelijk vertrekken naar Engeland,
rond een uur of drie ’s middags stonden
we in ons huisje waar we de komende
twee jaar zullen wonen. Op de deurmat
vonden we verschillende kaarten uit
Nederland, echt geweldig! Voor Lianne
en de jongens de eerste keer, Kees-Jan
was er al geweest toen onze meubels en
spullen gebracht werden. We zijn maar
begonnen met het klaarmaken van de
slaapkamers, de dagen daarna zijn we
bezig geweest om het huis verder in te
richten en alle meubels weer in elkaar te
zetten. Met hier en daar wat hulp van
andere OM’ers is dat goed gelukt, ondertussen is het echt ons thuis geworden.
De eerste drie weken bestonden uit de
introductietraining van OM Lifehope die
Toolkit wordt genoemd. Een goede tijd
om onze collega’s bij Lifehope te leren
kennen en alle facetten van het werk te
zien. Zo hebben we stilgestaan bij het
werk onder Moslims in Birmingham, het
kinderwerk en verschillende vormen van
evangelisatie. Een onderdeel hiervan was
ook het leren vertellen van ons eigen
getuigenis van wat God in ons leven
heeft gedaan. Eén van de dagen hebben
we ook in teams een speurtocht door
Birmingham en omgeving gedaan. Per
team hadden we een lijst met objecten
die we moesten bezoeken, een kaart en
wat geld voor de bus. We hebben heel
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de dag in bussen doorgebracht van het
ene naar het andere object, maar
hebben zo wel veel van de omgeving
gezien en een beetje de weg leren
kennen. Het was wel een vermoeiende
drie weken waarin we onze aandacht
zoveel mogelijk moesten verdelen
tussen de verschillende trainingssessies
en de zorg voor onze jongens. Tijdens
de laatste week van Toolkit is Kees-Jan
naar Carlisle geweest voor de System
Administrators training. Hier heeft hij
leren werken met alle computersystemen die binnen OM worden
gebruikt en kan hij de IT staf van
Lifehope helpen als dat nodig is. Op de
vrije zondag tijdens deze training werd
ook een bezoek gebracht aan de overblijfselen van Hadrian’s wall (een muur
gebouwd door de Romeinen op de
grens tussen Engeland en Schotland).
Lianne was deze week alleen thuis met
de jongens en volgde de laatste week
van Toolkit op de basis van Lifehope.
Het was dat ook erg ﬁjn om na die
week weer samen te zijn!

Lianne
Ondertussen zijn we met ons eigenlijke
werk begonnen. Ik verzorg samen met
Christina en Madhu de boekhouding
van Lifehope. Het is best wel wennen
om na bijna 4 jaar weer aan de slag te
gaan, maar het is ook heel erg leuk om
te doen! We (Christina en ik) zijn de
eerste week vooral bezig geweest met
het opruimen van het kantoor en uitzoeken wat er allemaal nog moest
gebeuren. Daarna hebben we een
korte cursus gehad over hoe de
ﬁnanciële afdeling van lifehope werkt.
In de 2e week heb ik eerst een rijtest
gedaan die verplicht is om iemand van
OM mee te mogen nemen in je auto.
Dit was erg leuk om te doen en ik ben
geslaagd! Daarna zijn we begonnen met
ons échte werk. We beginnen elke
morgen met ons team met gebed,
zodat de focus niet ligt op geld, maar op
God. Dit is heel erg mooi om te doen en
ik kijk uit naar wat God de komende tijd
allemaal gaat doen!
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jongens, dat is toch wel een omschakeling voor zowel mij als voor Jonathan en
Ezra, maar het is ook geweldig om nog
meer papa te mogen zijn.

Jonathan
Ik woon nu helemaal in Engeland. Dat
is best wel ver weg, maar het is hier ook
erg leuk. Sinds deze week mag ik naar
school, en dat is écht leuk!! Ze praten
hier wel Engels maar dat begrijp ik
Kees-Jan
gelukkig steeds beter, alleen Engels
Een dag bij Lifehope begint met Refocus, terug praten is nog wel een beetje
een tijd waarin we samenkomen en ons moeilijk. Gelukkig doet miss Rose erg
bezinnen en richten op God. Ook in het haar best om mij te begrijpen. En wist
team nemen we elke dag de tijd om voor u dat de engelen ook Engels spreken!
het werk en elkaar te bidden. Ik werk in
het Kids ‘n’ Things team, samen met de
teamleider Julian en de andere teamleden Elyse, Priscilla en Insook. Na de
eerste twee dagen voorbereiding hadden
we al een eerste kinderprogramma in
een kerk in Wolverhampton, waar we
waren uitgenodigd voor een gezinsdienst.
Het thema van de dienst was ‘De Bijbel’,
Lionheart leerde samen met de kinderen
waarom het zo belangrijk is om de
Bijbel ook echt te lezen! We zijn nu ook Ezra
begonnen met de voorbereiding van het Ik hobbel lekker mee met papa, mama
en mijn grote broer. Sinds deze week heb
kerstprogramma, grappig om begin
ik papa of mama ‘s ochtends helemaal
oktober een grote stapel kerstboeken
voor mijzelf. Maar ik vind het nog leuker
door te nemen om ideeën op te doen
voor het kerstprogramma. In december om mee te gaan naar de basis, iedereen
wil met mij spelen!! Ze zijn allemaal
hopen we ongeveer 25 scholen te
geweldig, maar mijn grote vriend is Eyal,
bezoeken. Naast het werk bij Lifehope
en Tami is super lief voor mij.
ben ik nu ook twee dagen thuis met de

Dank- gebedspunten
Wilt u danken voor:
• De gezegende uitzendingsdienst en de geweldige GO-conferentie.
• Alle nieuwe vriendschappen en ﬁjne collega’s bij Lifehope.
• Dat we ons thuis mogen voelen op onze nieuwe plek.
• De eerste schoolweek van Jonathan, dat hij het erg naar zijn zin heeft.
• Goede start van onze werkzaamheden bij Lifehope.
Wilt u bidden voor:
• Voldoende rust en ontspanning.
• Wennen aan nieuwe werkzaamheden en rol in het gezin.
• Het vinden van een eigen kerkelijke gemeente.
• Het krijgen van verdere ﬁnanciële ondersteuning.
• Goede voorbereiding van het kerstprogramma
met Kids ‘n’ Things.
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