INTRO

Hartelijk dank voor jullie medeleven en gebeden. We hebben een intensieve
tijd achter de rug en graag delen we iets hiervan in deze update.
BIJZONDER NIEUWS!

Allereerst willen we graag met jullie delen dat we een kindje verwachten! We
kijken, samen met de kinderen, enorm uit naar de baby. De zwangerschap
verloopt tot nu goed en ook de 20-wekenecho zag er goed uit. We zijn hier
dankbaar voor!
BEZOEK

Na ruim twee jaar hebben we de ouders van Henk mogen ontmoeten in
real life. Zij zijn twee weken in Paramaribo geweest. Hier hebben we enorm
van genoten! Wat is het heerlijk om je leven te kunnen delen met degenen
die je lief zijn. Ze wilden graag een inkijkje in ons leven en we hebben de
indruk dat ze dat gehad hebben. Bijvoorbeeld dat het er in Suriname heel
anders aan toe gaat en veel dingen van het dagelijks leven erg veel tijd en
moeite kosten. Op een dag waren de kids ziek en moest Jorine naar de
dokter. Uren wachten voor je aan de beurt bent en uiteindelijk 5 apotheken
af en dan nog niet het medicijn in handen… Gelukkig was het een dag later
beschikbaar. Dit is geen uitzondering in Suriname.
In deze periode kon Henk een week vrij nemen. Daardoor hebben we tijd
met elkaar door kunnen brengen. Ook zijn we nog een nachtje naar het
binnenland gegaan zodat ze ook eens konden meemaken hoe dat leven
eruit ziet. Waar we allemaal erg blij mee waren was de mogelijkheid om
een vlucht mee te vliegen met MAF. Er stond een doktersvlucht op de
planning en daarbij was er ruimte over om zowel pa als ma mee te kunnen
nemen. Twee bestemmingen met een poos tijd tussendoor op de grond,
dat kon niet beter. Zo hebben ze het werkgebied van MAF van dichtbij
kunnen bekijken en inzicht gekregen in het werk van MAF in Suriname.
Het was een goede, gezegende en gezellige tijd met elkaar waar we
allemaal van hebben genoten. Ook de kinderen vonden het heel speciaal
dat opa en oma op bezoek waren en kregen geen genoeg van boekjes
lezen en de extra aandacht.

AFSCHEID VAN SURINAME

Het is nog wat onwerkelijk, maar we hebben echt afscheid genomen van
Suriname. Ruim 2 jaar hebben we hier gewoond en gewerkt en het is tijd
voor een nieuwe stap. We mogen terug kijken op een gezegende tijd
waarin we veel hebben mogen leren. Persoonlijk, in ons gezinsleven en in
onze relatie met God. In dit alles ervaren we dat wij minder moeten worden
en dat Jezus méér moet worden. We mogen getuigen van een trouwe God
die ons stap voor stap leidt. Alle glorie aan Hem!
Ondanks dat we terugkijken op veel zegeningen, doet afscheid nemen wel
pijn. Lieve buurtbewoners verrasten ons met een afscheidsfeest en
babyshower. Tranen hebben gevloeid, maar ook dierbare herinneringen
werden gedeeld. De kinderen moesten afscheid nemen van hun vriendjes
en vriendinnetjes en daarbij hoorde ook de cavia. Met een mooi
zelfgemaakt huisje als herinnering is deze lieve vriend verhuist naar een
buurmeisje. Verder hebben we afscheid genomen van onze MAF-collega’s
en hun gezinnen en vele anderen die ons dierbaar zijn geworden. In dit
alles kwam de vraag van Tieme of hij nu een Nederlander of een
Surinamer is. En waar ons ‘thuis’ nu eigenlijk is. Dit zijn vragen waar de
kinderen regelmatig mee worstelen en wij zelf ook. Op die momenten
beseffen we dat onze kinderen echte 'TCK's' zijn (Third Culture Kids, een
term die gebruikt wordt voor kinderen die opgroeien in het buitenland). Wat
ons en ook de kinderen heeft geholpen is het uitzien naar een periode in
Amerika.
NAAR AMERIKA

En toen stapten we in het vliegtuig om uiteindelijk 48 (!) uur later aan te
komen op onze bestemming. De reis viel tegen, vertraging, omleiding,
omboeking en (gelukkig) nog een poosje de nacht doorbrengen in een hotel
tussendoor. De kids waren het inmiddels spuugzat natuurlijk, maar we zijn
erg dankbaar en ook wel een beetje trots dat ze toch redelijk rustig gebleven
zijn. Helaas is Linde wel haar gameboy met veel leuke spelcassettes
verloren op de luchthaven. Waarschijnlijk is hij in de chaos ergens blijven
liggen en vergeten. We waren blij toen we eindelijk bij ons MAF appartement
arriveerden en in een lekker bedje konden slapen.
Inmiddels zijn we alweer twee weken in Amerika bij het MAF-kantoor in
Nampa (Idaho). Vanwege de reis hoefde Henk niet direct te beginnen, maar
is na een paar dagen pas gestart met het programma. Daardoor konden we
bijkomen en uitrusten en eerst rustig weekend houden.
De kinderen genieten volop hier. Jorine doet ’s ochtends het
schoolprogramma met de kids. Ook Tieme is rustig aan gestart met school.
Na schooltijd kunnen de kids lekker spelen in de prachtige tuin. Ze genieten
van het skeeleren en fietsen, soms ook met andere kinderen.
Henk is inmiddels volop bezig met studeren, onder andere samen met de
instructeur aan een grondschool. Daarbij zullen er allerlei vakken behandeld
worden over het vliegen in Amerika. Er moet flink wat werk verzet worden,
maar hij ziet uit naar de praktische vliegtraining.
TOT SLOT

• Wilt u bidden voor:
Alle Surinamers die we hebben moeten achterlaten, waaronder de kapper
van Henk met een Hindoestaanse achtergrond: Henk heeft hem een bijbel
gegeven en veel gesprekken gevoerd over het christelijk geloof / De
voortgang van het werk in Suriname / Een voorspoedige zwangerschap /
Wijsheid en kracht voor Henk voor de trainingen
• Wilt u danken voor:
De zegeningen die we ervaren hebben tijdens ons wonen en werken in
Suriname / De heerlijke tijd die we mochten hebben met de ouders van
Henk

