Nieuwsbrrief

28 Illjo de Keijzzer

M
Manilla, Okttober 2012
H
Hoeveel daggen achter elkaar kann het regennen?
Afg
fgelopen juli, regende hett voor 3 wekeen achter elkkaar,
vooordat we dee zon weer zagen. Versschillende keeren
stoond onze helee straat ondeer water en kkon ik met m
mijn
mootor alleen nnog thuis koomen door de tuin vann de
burren. Mijn huuisgenote wass doorweekt tot haar midddel,
om
mdat het wateer tot de zittiing in the triccicle kwam. We
bleeven alert, teelkens kijkennd hoe ver het water all de
oprrit opkwam, maakten plannnen over hooe we alles opp de
tweeede verdiepping konden krijgen. In mijn
m droom heb
ik zelfs mijn motor op dde keukentaffel gekregen ☺.
Vooor ons stopte het waterr bij de drem
mpel, voor vvele
andderen kwam
m het hoger ddan hun dakk… Tot nu toe,
staaan er een aanntal gebiedenn nog steeds onder water.. Na
de tropische sttorm “Ondoyy” stond nu weer 80% van
Maanilla onder water. Gelukkkig steeg het
h water niet zo
sneel als drie jaaar geleden tijjdens “Ondoy”, waardoorr nu
veeel meer meensen zichzeelf en hun bezittingenn in
veiiligheid kondden brengen.

IIn een paar uur tijd, stoond het viadduct compleeet
onder water.
E
En weer werd zichtbaarr, hoe de Filippino weeer
opkrabbelt en vverder gaat m
met zijn en haaar leven.
V
Veranderinggen op kantooor.
D
Door de verrschillende vveranderingenn in werk een
ppersoneel, iss het hele ACTS (Bijbelschool oop
aafstand) ondder mij gekkomen. Dom
minee Wilsoon
hhoopt zich zoo meer bezig te houden met
m een tweedde
nniveau van veerdere traininng van de dominees, die al
a
ggeslaagd zijn. Dit betekennt dat nu alle administratiee,
leeerkrachten toewijzen, trainen een materiaaal
oontwikkeling onder mij valt (inclusieff de financiëlle
kkant van de zaak).
E
Een grote uiitdaging, ookk naast studdie en anderre
vverantwoordeelijkheden biinnen OMF, maar ook eeen
pprachtige
kans
om
m
een
duidelijkerre
taaakomschrijvving voor m
mijzelf te krijgen
k
en ddit
pprachtige proogramma eenn nieuwe booost te gevenn.
E
Een kans om
m dominees een zendelinggen een goedde
fu
fundering vaan het geloof te geven en praktischhe
oondersteuningg in het leiidinggeven iin een lokalle
ggemeente.

G
Geld kwam uuit alle hoekeen van het lannd en de werreld.
Wee hebben meer dan 200 tasseen met eeerste
levvensbehoeftenn uit kunnenn delen, 250 paar laarzenn en
drie wagens vol kleding. Ook hebbenn we een aaantal
meensen kunnenn helpen hun huis weer w
wat op te bouw
wen
of een paar vrachtwagen
v
ns grond geestort, zodat de
tweeede verdiepping hun nieuuwe woonkaamer werd, m
maar
hunn huis in iedder geval drooog stond. K
Kerken warenn zo
dannkbaar voor aalle hulp.
H
Het mooie was
w vooral oook dat gemeenten die bijj de
vorrige ramp hulp
h
gekregeen hadden, maar nu veeilig
waaren, ook meeehielpen.

Naa de confereentie over Chhristelijk onnderwijs in dde
kerrk, komt er een nieuw kabinet met mappen, om
m
waat orde in dde chaos te scheppen… en natuurlijjk
zulllen er nog heel wat veergaderingen volgen. Oook
hett herschrijveen van materriaal staat opp de planninng
☺..
Biibliotheek
Opp een dag kkwam er een grote vrachtwagen heet
terrrein op rijjden, vol met
m
dozen met boekenn,
verrzameld dooor kerken in Canada en vverstuurd naaar
Maanilla. Sorteeren, op plaanken zettenn etc… Eeen
stooffige week. Maar nu hebben we een heusse
theeologische bbibliotheek op het kanntoor van dde
kerrkorganisatiee ABCCOP.
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Dee Christelijkke leesboekeen zijn uitggedeeld aan de
deeelnemers van de connferentie voor Christeelijk
ondderwijs.

Eenn van de ddrie boekennkasten behooorlijk vol met
boeeken.
Pannenkoeken
n in Wagenin
ngen
Dee pannenkoekkenactie van de ZWO com
mmissie
is inmiddels geeweest. Op deze manierr heeft de ZW
WO
gelld opgehaaldd voor traininng voor de leerkrachten die
les geven op oonze afstandsonderwijs sschooltjes. V
Vaak
hebbben ze zelff niet meer ddan de traininng doorlopenn en
vinnden het eenn hele uitdaaging les te moeten gevven.
Hoopelijk kan dde training een
e goede beemoediging zijn
vooor hen om door
d
te gaan. Hartelijk daank aan iederreen
diee meegedaan heeft met dee actie!
Daag van de leeerkracht
Afg
fgelopen vrijjdag was eeen specialee dag voor de
leeerkrachten
hier,
stuudenten
deeden
specciale
tonneelstukjes vvoor de leerkkrachten als dank voor hun
goeede werk. Opp zondag deeed de kerk heet lichtelijk oover
en riep alle zonndagsschool leerkrachtenn naar voren om
ze even in het zzonnetje te zzetten en vooor hen te dannken
en te bidden. Er
E waren zoveel mensen bbetrokken bijj dit
weerk (ook in de nieuwe kerrken-in-opboouw) dat ik even
e
banng was dat eer niemand meer
m
in de kkerk zat ☺. Heel
H
dannkbaar zijn w
we dat in deeze gemeentte het werk niet
aann een eenzam
me 4 overgelaten wordt, m
maar door veelen
geddragen wordtt.
Nieeuwe schooll!
Afg
fgelopen sepptember hebbben we weeer een nieuuwe
schhool gestart iin het zaken district van M
Manilla, maaar in
eenn arme wijk. Er zijn 17 sttudenten vann tussen de 155 en
65 jaar. Ze geenoten van een
e nieuwe manier van les
krijjgen, geschikkt voor volw
wassenen en iik genoot vann de
inteeractie met hhen. Hopelijkk komen er volgende
v
maaand

nog meer menssen, vanuit een nieuwe geemeente in dde
buuurt.
A
Agenda: Een
n paar belan
ngrijke data....
227 Okt: lesgeeven Filippennzen en Theessalonicenzeen
in Welfarevillee
77- 30 Nov: Mijn
M vader hooopt hierheenn te komen om
m
meee te helpen in het werkk en we hopeen samen eeen
vann de 7000+ eeilanden te beezoeken
118 Nov: Eenn presentatiee van het w
werk van heet
kerrkgenootschaap in een vann de lokale keerken
1 Dec: Lesgevven in Makaati, de nieuwee school
3 – 14 Dec: Met de mennsen op kanntoor gaan w
we
kerrstliederen zingen in verschillende huizen een
kerrken, om geld op te haleen voor de kkosten van dde
kerrkorganisatiee. Nieuwe errvaring weer voor mij ☺
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