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NEDERLANDS BEZOEK
We hebben in november een groep vrienden op
bezoek gehad. Willem en Marian de Vink, Ben
en Ria te Voortwis en Kars Siepel, de nieuwe
penningmeester van de stichting, hebben ons
bezocht vanuit Nederland. De tijd samen was
geweldig. Veel mensen zijn bemoedigd door hun
komst. Als klap op de vuurpijl was er een Hemels
huwelijk sessie met zes echtparen. Wauw, wat was
dat gaaf! Wat zijn ze bemoedigd! Willem en Marian
hebben hele kostbare en mooie dingen met hen
gedeeld, maar de stellen moesten ook zelf een
aantal dingen doen; bijv. met mooie woorden uit
Hooglied tegen elkaar zeggen dat
ze elkaar kostbaar vonden. Dat maakte gelijk al
diepe emoties los. Ook moesten de stellen over
een aantal heel persoonlijke dingen met elkaar
praten. Het was heel erg mooi om mee te maken!
Daarnaast hebben we nog een heel aantal andere
meetings met elkaar gehad, die ook allemaal
zeer goed ontvangen werden. Als gezin hebben
we erg genoten van hun verblijf: heerlijk met
elkaar praten, diepe gesprekken, eerlijke vragen,
fantastisch!
Deze bezoeken zijn voor ons zeer kostbaar!

LIEVE VRIENDEN
Het nieuwe jaar zijn we samen met het familiehuis
ingegaan. We hebben gezellig gebarbecued en gekletst
over van alles. We zijn bijzonder dankbaar over de zorg
van onze Hemelse Vader voor ons, ieder in zijn of haar
situatie van school, gezin, werk of gezondheid.
Wij zijn het nieuwe jaar met goede moed begonnen en
geloven dat 2019 een jaar van veel vrucht gaat worden.
Als team en als echtpaar zijn we meer bezig met gebed.
We merken dat er veel kracht uitgaat van samen bidden
en willen iedereen aanmoedigen het samen bidden in dit
nieuwe seizoen op te pakken. De wereld om ons heen is
erg aan het veranderen, daar hebben we de leiding van
de Heilige Geest bij nodig! Dit jaar wordt een jaar waarin
Jezus meer en meer zichtbaar wordt, in en door ons
heen!
Nieuwjaarsdag hebben we oliebollen gebakken en
uitgedeeld aan de buren. Daar hebben we ook het
stripboek van Jezus Messias bij gegeven.
Amy en Suzy zijn zich aan het voorbereiden op hun
eindexamens deze zomer in Nederland.
En Jessy is goed bezig met haar groep 7 programma.
We zijn dankbaar te weten dat Vader een hoopvolle
toekomst voor hen heeft en zij geborgen zijn in Zijn
handen, waar of wat zij in de toekomst ook zullen
gaan doen.

Groepsfoto met Nederlands bezoek

HULP
GEARRIVEERD
In december is Anita Langendoen, een
lieve enthousiaste zus uit Jong & Vrij
Hellevoetsluis, gekomen om ons praktisch
te ondersteunen. De Vader gaf haar dit
verlangen en daar zijn wij als gezin heel blij
mee. Zij is geen docent maar neemt in plaats
daarvan een groot deel van de huishouding
uit Heleens handen, waardoor zij zich volledig
kan richten op de scholing van de kinderen.
Door Anita’s komst is er voor Heleen ook
weer tijd om de wekelijkse teammeeting bij te
wonen. Wat een zegen is Anita!

Anita
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KERSTFEEST MET DE
DE’ANG MENSEN
Dan zit je opeens met meer dan twintig gelovige De’ang mensen
uit de dorpjes bij elkaar in een hotelkamer! We zijn allemaal wat
opgewonden. Zij omdat het best een stap en een risico is om voor
hun geloof in Jezus uit te komen en wij omdat we het zo gaaf
vinden om met deze groep mensen samen te zijn! We hebben
afgelopen kerstfeest een geweldige tijd gehad met de De’ang
mensen. We hadden verschillende bijeenkomsten waaronder
de zaterdagavond waar iedereen iets mag opvoeren. Deze keer
waren er een aantal super creatieve opvoeringen waaronder een
heel toneelstuk. Dit is een waar feest voor de De’ang mensen.
Met Kerst is er ook altijd een doopdienst. Deze keer werd o.a. de
moeder van Ruth, de huismoeder van het familiehuis gedoopt.
Zij is een wat oudere vrouw en heeft sinds kort een keuze voor
Jezus gemaakt.
We hebben ook tijd gehad om de De’ang mensen te bemoedigen
in hun wandel en geloofsleven met Jezus! Samen hebben we
avondmaal gevierd. Het is zo kostbaar om de hoop en het geloof in
hun ogen te zien. Deze mensen hebben het echt niet gemakkelijk.
Door het boeddhisme worden ze door hun omgeving erg
tegengewerkt in hun geloofsleven. Daarnaast vinden ook de lokale
leiders het niet fijn als ze in Jezus gaan geloven. Dit zorgt voor
extra druk op de christenen en dat is dan licht uitgedrukt. Het is
het zo waard om er voor deze mensen te zijn, hen te bemoedigen,
te helpen en voor hen te bidden zodat de ogen van mensen uit
hun omgeving geopend worden en ze in Jezus gaan geloven. Onze
medewerkers bezoeken deze mensen regelmatig in de dorpen,
maar om zo een hele groep uit verschillende dorpen bij elkaar
te hebben, is heel bijzonder! We hebben ze een heerlijk warme
deken meegegeven. In de bergdorpen kan het in deze tijd van het
jaar namelijk flink koud zijn.
Op de eerste zondag van de maand komen altijd een aantal
De’ang mensen naar de stad om de zondagdienst in de kerk mee
te vieren. Wij ontmoeten elkaar in de avond; we eten en bidden
samen. Wanneer je deze mensen in hun eigen taal hoort bidden
voor hun eigen volk, geeft dat zoveel geloof en verwachting.
Als de Vader dit in hun levens kan doen, kan Hij dat ook bij andere
mensen! Halleluja!
Warme deken en jaarkalender voor 2019

WAAR
HALEN
WIJ ONS
GEESTELIJK
VOEDSEL
VANDAAN?
Wat heel gaaf is en wat
wij graag willen noemen,
is de app van Jong en Vrij.
Daar staan alle preken
van de verschillende
J&V-gemeenten in
Nederland op. Ons gezin
maakt daar erg veel
gebruik van. Wij beginnen
de dag bijna altijd met
elkaar; we lezen uit de
Bijbel, bidden en praten
samen en luisteren naar
verschillende preken. Het
geeft ons als gezin een
saamhorigheid, je bent
hier toch erg op elkaar
aangewezen. Daarom is
het goed om te zien dat
de relatie met en tussen
onze kinderen goed gaat.
We zijn heel blij met
elkaar!
Op hun verjaardagen
(Suzy op 3 december
en Amy op 13 januari)
ondernamen ze
leuke uitstapjes met
de kinderen van het
familiehuis en Lily,
dochter van Noy,
onze manager. Deze
vriendschappen zijn erg
kostbaar voor hen!
Ook bezoeken Amy en
Suzy elke week een
Bijbelstudie groepje,
wat hen ook weer meer
sociale contacten en
geestelijke interactie met
leeftijdsgenootjes geeft.

TEAMLEDEN BEZOEKEN
In januari is Chris met Boaz, de huisvader, naar een
ander echtpaar van ons team, Jacob en Rachel met
hun drie zonen, afgereisd. Omdat de conferentie in
november niet doorging, wilden we hen zelf bezoeken
en bemoedigen. Zij zijn daar getuigen van Jezus en
delen het Woord van God. We hoorden getuigenissen
van wonderen en tekenen. Wat een bemoediging voor
hen en ons, te zien en te ervaren dat God het werk van
Zijn handen niet laat gaan, maar het zegent met meer
kracht en wijsheid als ooit tevoren! Het was een zeer
goede en bijzondere tijd samen.

CONFERENTIE, STUDIES
& TRAININGEN
In november stond een conferentie gepland, maar deze kon
onverwacht niet doorgaan. De mensen die hielpen bij de
organisatie, werd verteld dat zij dit land moesten verlaten.
Dit kwam heel onverwacht. Het leek ons niet verstandig
om de ontmoeting door te laten gaan. Wij waren eerst
enigszins uit het veld geslagen, maar al gauw ervoeren we
dat de Vader altijd nieuwe wegen ziet als wij het even niet
weten. “Wegkruipen” en in angst afwachten kwam echter
niet in ons op. Chris geeft nog steeds elke week studies
aan het team en een huiskring. Ook wordt de samenkomst
in de lokale kerk op vrijdagavond bezocht, maar met Kerst
hebben wijzelf de kerk even vermeden. Gewoon omdat
wij altijd (ongewild) veel aandacht trekken en we dat in
deze periode even niet wilden. Het was dan wel weer heel
komisch dat Chris door het hoofd van toerisme (betrokken
bij de video’s op onze website) werd gevraagd om een
opening van een nieuw pauwenpark bij te wonen. Hierbij
werd een officieel document getekend, omdat dit park
een (wereld)record heeft van meer dan 16.000 pauwen!
Daar waren natuurlijk ook de televisie en journalisten bij
aanwezig. De dag werd afgesloten met een diner. Heleen
en de meiden mochten hierbij aanwezig zijn. Het was
gezellig en leuk om nieuwe contacten op te doen. Op dit
soort momenten ervaren we dat we deel zijn geworden
van de gemeenschap hier. Door ons Doxa Guesthouse met
restaurant zijn we zichtbaar en hebben we een duidelijke
sociale status als buitenlanders. We hebben niets te
verbergen, maar mogen uitdelen van Gods liefde.

MEET,
GREET
& BLESS
THE
MAKKIES
Op zondag
23 juni van
14:00-17:00
Op een mooie locatie
De Leilinden
(Peter v.d. Bremerweg
23) te Soest, willen wij
graag de tijd nemen om
te delen over ons werk
en de situatie waarin we
ons bevinden.
Ook zal er tijd zijn voor
gebed. Onze kinderen
zullen zelf ook vertellen
over hun ervaringen.
We zouden het erg leuk
vinden om jullie daar te
ontmoeten!
Opgeven kan via Event
MEET & GREET The
Maks op Facebook of
email ons
cmakfamily@gmail.com.
Vanaf 14 mei is bellen
ook mogelijk.
JULLIE ZIJN VAN
HARTE WELKOM!

woensdag studiegroep

BIJNA TIJD
VOOR ONS
VERLOF
Van 16 mei tot 28 augustus zullen
we weer als gezin in Nederland zijn.
In deze periode zullen zowel Amy
als Suzy eindexamen doen. Er is al
voorzien in een hele mooie woning
in Loosdrecht die wij kunnen huren
voor het grootste gedeelte van ons
verlof. Dat is heel erg fijn, want
Jessy kan weer naar de school in
Hilversum, waar ze al heel wat jaren
aan verbonden is. Zij zit in groep 7
en skypet wekelijks met de kinderen
uit haar klas en houdt zo een leuk
contact met hen. De Gereformeerde
Basisschool De Wegwijzer is een
geweldig fijne school waar Jessy
deel van is. Dit jaar kan ze mee op
schoolreisje en haar verjaardag (op
14 juni) vieren!
Verder staan veel meer leuke dingen
op ons programma, zoals de EOJongerendag, familieweekend met
Heleens familie en natuurlijk de
zondagdiensten die voor ons altijd
een waar feest zijn! Heerlijk geestelijk
bijtanken en het ontmoeten van
vrienden en familie. Daar zien wij
allemaal heel erg naar uit.
Mocht u het op prijs stellen dat wij bij
u in de kerk of groep een presentatie
komen geven over ons, het werk en/
of het woord van God met u delen,
wilt u dan contact met ons opnemen
(zie contactinformatie onderaan deze
brief), zodat we een afspraak kunnen
maken. De eerste spreekbeurten
staan al gepland.

Colofon

Ons verlof brengt altijd extra kosten
met zich mee;
Vliegtickets voor een gezin van
5 à € 3500
Woonruimte à €150,- p.w.
Brandstof à € 250 p.m.
Mocht u of uw groep/gemeente hierin
(gedeeltelijk) willen bijdragen, dan
zouden we dit enorm op prijs stellen!
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VOORUITBLIK
Op 5 februari begint hier weer
het Chinees Nieuwjaar. We
hebben gelukkig weer wat meer
reserveringen voor Doxa en hopen
dat het restaurant ook veel gasten
zal hebben, want die hebben we de
laatste maanden helaas niet veel
gehad. Het is een heerlijke plek
waar veel mensen al van hebben
genoten, maar de inkomsten
mogen zeker verbeteren. Rond
Chinees Nieuwjaar hebben
de meeste mensen vakantie
waarin veel wordt gereisd. Wij
zullen thuis blijven, zodat we bij
kunnen springen als het druk
wordt in Doxa. Onze meiden gaan
grotendeels door met hun studie
om o.a. alle werkstukken op tijd af
te hebben. Jessy heeft met Kerst
wat korter vakantie genomen,
zodat zij rond Chinees Nieuwjaar
wat vaker met kinderen uit de
buurt kan afspreken. Zo passen
we haar vakantie een beetje aan,
omdat in je eentje vakantie hebben
een beetje saai is.

Wij gaan hier gewoon door met
alles, met het vertrouwen in onze
Vader die alles weet en leidt. Ook
mogen we Zijn zegen verwachten
voor dit nieuwe seizoen dat voor
ons ligt! We willen jullie allemaal
heel hartelijk bedanken voor jullie
trouw in gebed en support op
verschillende manieren! Samen
gaan we in 2019 veel vrucht zien!
Jes.43:18-19; Maar denk niet
alleen aan wat er gebeurd is.
Kijk niet alleen terug naar het
verleden. Want Ik ga iets nieuws
doen! Het is zelfs al begonnen,
heb je het niet gemerkt? Ik maak
een weg door de woestijn, en Ik
laat er rivieren stromen.
Liefs, Chris & Heleen, Amy, Suzy
& Jessy Mak
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