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Beste familie en vrienden,
De tijd vliegt, na ruim drie maanden in
Engeland is het al weer december en
naderen we het einde van het jaar. In
deze nieuwsbrief vertellen we u graag
hoe het met ons gaat. De afgelopen tijd
is zoveel gebeurd, we hebben de verjaardagen van Ezra en Kees-Jan mogen
vieren, Sinterklaas heeft ook Engeland
aangedaan, de school kersttour van
Kids ’n’ Things en Jonathan heeft een
kerstspel op school gedaan.

Verjaardagen
Dinsdag 8 november hebben we Ezra’s
tweede verjaardag gevierd. De eerste
verjaardag van ons gezin in Engeland.
Het was een erg gezellige dag met
taart en cadeautjes. Ezra heeft heel
veel kaarten gehad en zelfs cadeautjes
helemaal uit Nederland. ‘s Middags zijn
Lotje en Bethan ook komen spelen, erg
gezellig! Twee weken later hebben we
de dertigste verjaardag van Kees-Jan
gevierd. Tijdens verjaardagen merkten

we wel extra dat we familie en vrienden uit Nederland missen. Een verjaardag is toch wel anders als je familie
niet langs kan komen. Maar alle verjaardagswensen via kaarten en
berichtjes hebben ons erg goed
gedaan! Hartelijk dank daarvoor.

Sinterklaas
Terwijl Engeland al helemaal in de
kerstsferen verkeerde waren in
Nederland Sinterklaas en zijn pieten

net aangekomen. We hebben de intocht
van Sinterklaas op tv gevolgd bij de
familie Schenkel. 5 december hebben
we met Witte, Stefan, Lisa en Lotje
gezellig Sinterklaas gevierd bij ons thuis.
Er was zelfs een zak met cadeautjes uit
Nederland. Eigen gemaakte kruidnootjes
en gevuld speculaas, aangevuld met
lekkers uit Nederland maakten het feest
compleet. Ondertussen is Lianne al
aardig bedreven in het maken van
allerlei Nederlandse snacks, zo eten we
nu ook lekker patat met eigen gemaakte
kroketten! Zelfs frikadellen kunnen we
hier kopen in de Pak, een Pakistaanse
supermarkt.

Jasper’s Journey
De maanden november en december
stonden in het teken van het voorbereiden en uitvoeren van de kerstshow
van Kids ’n’ Things. In oktober hadden we
al de titel bedacht en de globale lijn van
het programma. Jasper, de ezel van Jozef,
maakt een reis van Nazareth naar Bethlehem en ondertussen verteld hij de
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Jesaja 9:5
Met Kerst zijn we dankbaar voor dit
unieke geschenk van God.
We wensen u hele ﬁjne feestdagen
en Gods zegen voor het nieuwe jaar.
We willen u ook hartelijk danken voor
uw steun het afgelopen jaar.
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ware kerstverhaal. We zijn dankbaar
voor uw gebeden, God heeft ons beschermd tijdens het reizen en Hij
heeft het mogelijk gemaakt dat zoveel
kinderen mochten horen dat het
Kerstfeest gaat over de geboorte van
Jezus Christus, Gods Zoon.

Lifehope
kinderen wat hij allemaal meemaakt.
Zo hoort hij de engel Gabriël vertellen
dat Maria een baby zal krijgen, Jezus,
de Zoon van God, Immanuël. Jozef kan
het niet geloven en in een sketch
schrijft hij een brief aan Maria om haar
te verlaten. Maar in een droom hoort
hij dat het kindje echt Gods zoon is. Dan
begint de grote tocht en als ze eindelijk
in Bethlehem aankomen is Jasper maar
wat blij dat ze in een stal mogen overnachten. Maar Jasper kan niet van zijn
rust genieten want die nacht wordt
Jezus geboren. Het unieke geschenk
van God voor alle mensen. Maar hoe
kunnen we Hem daarvoor bedanken?
In een mime en puppetsong leren we
dat we alleen onszelf kunnen geven aan
Jezus die ons zo liefheeft dat Hij als een
kleine baby naar ons toekwam. De afgelopen drie weken hebben we 20
shows kunnen doen in scholen in de
omgeving van Wolverhampton en
Walsall. Ook zijn we twee dagen naar
Monmouth in Wales geweest. 3250
kinderen en zo’n 300 onderwijzers
hebben iets kunnen zien van het

December staat ook in het teken van
afscheid nemen. Veel ELCO en Global
Action studenten, die hier voor een
periode van 4 maanden tot 2 jaar een
studieprogramma hebben gevolgd,
vertrekken weer naar huis. ELCO is
een programma om Engels te leren,
veel van de studenten spreken maar
enkele woorden Engels als ze hier aankomen. In vier maanden tijd leren ze
de basis van de Engelse taal en kunnen
ze zich aardig verstaanbaar maken. Na
het ELCO programma gaan veel studenten naar andere zendingsvelden of
de Logos Hope (het zendingsschip van
OM). De afgelopen maanden waren we
een bonte verzameling van 30 verschillende nationaliteiten. Het is geweldig om op deze manier ook veel te zien
van de diversiteit in Gods schepping,
zoveel verschillende manieren van aanbidding van die ene God. Je leert zo wel
dat dingen die je niet gewend bent niet
per deﬁnitie verkeerd zijn, maar anders.
Een voorbeeld hiervan is het verschil in
bidden van een hervormde jongen uit
Pernis en een groep Koreanen.

Dank- gebedspunten
Wilt u danken voor:
• De gezegende kersttour van Kids ‘n’ Things, dat zoveel kinderen en onderwijzers
de ware betekenis van Kerst mochten horen.
• De studenten die deze periode hun GA of ELCO certiﬁcaat mochten halen.
• De vele mensen die ons ondersteunen, een kaartje sturen of op andere
manieren met ons meeleven.
Wilt u bidden voor:
• Alle kinderen die Jasper’s Journey mochten zien, dat het
mag zijn als een zaadje en God het zal laten groeien.
• Onze gezondheid, Jonathan voelt zich al een week niet
lekker en Ezra is ook erg verkouden.
• De kerstdagen en jaarwisseling ver van huis.

Voor Lianne was het de afgelopen weken
extra druk. Terwijl Kees-Jan op scholen
de kerstshow opvoerde was zij aan het
werk terwijl Ezra een ﬁlmpje keek en
Lianne’s collega’s van het werk probeerde
te houden. Op een zaterdag is ze ook als
chauﬀeur voor een team naar Aberystwyth
in Wales gegaan. Een lange maar mooie
rit door heuvels en over smalle weggetjes.
Hier was een zendingsbeurs voor studenten. Het was erg leuk om kennis te
maken met zendingswerkers van andere
organisaties en hun verhalen te horen.
Daarnaast ook leuke en insteressante
gesprekken met studenten die interesse
hadden in zending. Tussendoor nog een
verfrissende strandwandeling langs de
westkust van Wales. Na de avondmaaltijd weer op weg naar Halesowen.

Jonathan heeft het nog steeds erg naar
zijn zin op school. Hij zegt nu al “My name
is Jonathan!”. Het leukste vindt Jonathan
het werken met de computer op school.
De afgelopen weken hebben ze hard geoefend voor het kerstspel. Jonathan was
een “snowballﬁghter” en deed heel erg
goed zijn best.
Met Ezra gaat het ook goed, hij begint
steeds meer te praten, wel gewoon in
het Nederlands en soms met wat Engels
tussendoor. Zijn favoriete woordje is nu
“Careful!” en bij alles zegt hij “Why?”.
Het zal dus wel goedkomen met zijn
Engels.
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