Het onderwerp verbergt het niet. Dit een vrijmoedig maar ook nederig verzoek tot vaste ondersteuning. Hopelijk
waardeer je deze directe toenadering. Het gaat echter niet om ons he!
Wat ons drijft is de LIEFDE van Vader God voor zijn Schepping, de PASSIE die
Hij ons geeft, om te gaan naar plekken waar de meesten niet heen durven of
willen. Om uit te reiken naar de hulpbehoevenden, de minderbedeelden...de mens
in nood, ongeacht wat ze al dan niet geloven.
Wie het niet weten, we hebben in de Filipijnen, vele jaren in Maleisië, Thailand soms
en straks bijna 5 jaar in Indonesië gewerkt. God gebruikt ons hele gezin.
Medio 2017 keren we terug naar Vivien’s land de Filippijnen waar we in 1999-2000 en 4 maanden in 2010, dienden.
Zuidoost Aziaten voor de Zuidoost Aziaten: Indonesië en Maleisië blijven onze focuslanden. In The Philippines
helpen we Filipino's trainen voor uitreiken in eigen land, cross-culturele zending in omliggende landen en mercyministry. D.m.v. prikkelende korte
zendingstrips hopen we dat ze zich
fulltime gaan inzetten. Het is goed als
een ZO Aziaat uitreikt naar een ZO
Aziaat i.p.v. een blanke. Ons gezin is
gemixt, wij kunnen alle kanten op:).
De laatste periode in Azië was best
lastig om in alles God's weg te zien, te
zoeken en te vinden. Soms hadden we het idee dat we stil stonden, best eenzaam. 2 fijne gezinnen waarmee we begonnen
waren door verandering van werk nauwelijks beschikbaar. We zijn wel nog goede vrienden en bleven Hem trouw.
We blijven ‘onszelf delen met', 'leven onder', de lokale bevolking, als buur en vriend. NAF staat voor 'neighbor and
friend'. Kinderclubs, kleding-en voedseldistributie, betaald werk verschaffen, spreekbeurten, kansarmen helpen... We
begeven ons onder de Badjao's
alsmede katholieken welke
vaak slechts regels volgen
zonder Vader God te kennen.
We geloven in deze stap.
We bespraken dit al mei 2015,
na bidden en vasten, met onze
FM, YwaM (youth w/a Mission), leiders in de Filippijnen. In NL bespraken we dit met Jeugd m/e Opdracht Heidebeek.
We gaan weer werken met YwaM Philippines. In 2008 maakten we al bewust kennis en bezochten met de basisleiders
enkele sloppenwijken. We werken straks o.a. onder het FM-center met een Duits-Filippijnse stel waarmee we in 2010
werkten en Rod de outreach leidde. Zo staan we niet meer alleen, dienen niet alleen, sturen niet alleen aan maar krijgen
ook zelf sturing, training...
Naast God als fundament is ons
gezin onze basis, met deze keuze
vallen veel stress-factoren weg.
De Badjao moslims leven in
armetierige palen-krotjes
boven zee. Hun vuilnis, zo het
‘raam’ uit. In 2010 zat ons hele gezin daarvan, tot tweemaal toe, onder de hardnekkige luizen.
Ons 'salaris' komt van een team van zendingspartners: Wij werken onder JmeO als fulltime staf, niemand ontvangt
salaris. Alle 18000+ JmeO fulltimers leven van 100% giften vanuit een achterban, zelfs de oprichter Loren Cunningham.
Ons gezin met 6 kinderen is ook 100% afhankelijk van giften (sinds 2010 bijv al geen kinderbijslag...). Hij gebruikt ons
hele gezin. In NL lopen kinderen bijv. kranten/folders. Onze oudste kids lopen af en toe ook mee in kinderwerk.

RescueNet: Rodney wil dv in de toekomst graag de RescueNet training doen. Om ingezet te kunnen worden bij
nationale rampen. Zoals de aardbeving
in Nepal of de typhoon Haiyan, in
Leyte-Philippines 2010 (zie foto's).
Structureel financieel helpen:
Wij doen het 'praktische' gedeelte en
gaan 20 oktober terug. Een ieder is
geroepen deel te nemen aan de Grote Opdracht. Wordt jij deel van ons team van zendingspartners? You are needed!
Kinderbedelaartjes: We willen schrijnende situaties bekijken waarom kleine kids, vaak met lichamelijke aandoening, 's
morgens op straat worden gedropt
om te bedelen. Midden in het drukke
Cebu, gevaarlijk bij stoplichten,
dampende uitlaatgassen... om 's
avond in het donker, weer
opgehaald te worden om alles af te
staan aan... hun ouders, baas...?
Soms worden kinderen bewust kreupel geslagen zodat ze meer geld opbrengen. Hoe kunnen we hen, 1 kind, 1 family at
the time, helpen?
Zie 1min video cebu streetkids hier
Sta je er open voor, erover te bidden/praten met Vader, ons naast gebed, ons vast/structureel te ondersteunen?
We zouden dat graag horen. De hoogte van het bedrag is niet het belangrijkste, de betrokkenheid en trouw wel.
We ontvangen
liever veel kleine
bedragen dan
enkele grote.
Bijv:
60 partners v €50,
100 v €30,
200 v €15...
Dan bijv. 6
partners van €500.
Snap je?
Het komt bij ons
niet op de grote
hoop, het is
broodnodig.
_____________________Ontvang je liever geen nieuws van ons, laat het ons aub gerust weten____________________________

EXTRA:
Flessenbergerweg 4,
8191LJ, Wapenveld.
Mob/whatsapp:
+31657151602 Viv,
+31640521120 Rod.
www.nafsea.com,
Ons nieuwe Youtube kanaal
Onze laatste video

