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Be

STRONG
AND

COURAGeOUS

AMY
Amy werkt deze maanden dagelijks in Doxa. Zij helpt in de
bediening, doet een klein gedeelte van de administratie en
herhaalt het e.e.a. voor economie en Nederlands. Op de
meer rustige momenten was zij bezig met haar aanmelding
voor de DTS. Dit hield o.a. in dat zij een heel uitgebreid
lichamelijk onderzoek moest doen; van bloedonderzoek,
echo, röntgenfoto’s, tot ogen- en orentests. Ook wel weer
fijn om alles eens goed te hebben gecheckt en nu is zij in
het bezit van een officieel Chinees bewijs van gezondheid.
Ze is aangenomen om de DTS vanaf 1 april, te gaan
volgen in Singapore! Mocht je op de hoogte willen blijven
van Amy’s DTS avontuur en/of haar financieel of met
gebed willen ondersteunen, dan kun je haar nieuwsbrief
aanvragen door een mailtje te sturen naar amymak@live.
nl We hebben haar reis inmiddels geboekt en Amy komt
3 weken naar Nederland voordat ze verder reist naar
Singapore. Jullie gebed voor haar wordt zeer gewaardeerd!

LIEVE VRIENDEN
Toen wij in december onze fotokerstkaart verstuurden,
wisten wij niet hoe deze, BE STRONG AND COURAGEOUS,
niet veel later tot grote bemoediging zou zijn voor onszelf
en mensen die hem ontvingen. We hebben de foto met
tekst uitvergroot en in de huiskamer opgehangen. De
tekst Jozua 1:9; “Wees vastberaden en standvastig, laat
je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je
ook gaat (of bent…) de Heer, je God, staat je bij!”, is van
grote toepassing in de situatie rondom het coronavirus.
In het gebied (1/3 van Nederland qua oppervlakte) waar
wij wonen, dicht tegen de grens met Myanmar aan, heeft
het virus niet voor veel besmetting gezorgd. Er waren vijf
mensen besmet en dat aantal is al vele dagen stabiel,
dus dat staat niet in verhouding met het gebied waar het
begonnen is. Daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor!
Wel moesten we ons hotelgedeelte van Doxa sluiten en de
gasten die er nog waren moesten naar een aangewezen
hotel, waarna zij terug naar huis konden reizen. Kort hierna
moest ook het restaurant voor onbepaalde tijd dicht. Doxa
heeft inmiddels een grote schoonmaakbeurt gehad en we
zijn bezig met wat onderhoudswerkzaamheden. We bidden
en zoeken leiding in hoe en wanneer we weer open kunnen
gaan. Er zijn een aantal restaurantjes open waar je alleen
eten kunt afhalen en de supermarkten zijn ook gewoon
open. Wel is het dragen van mondkapjes buitenshuis
verplicht! Inmiddels hangen er overal scancodes; bij de
bank, winkels (bakker, drogist, kleine kledingwinkeltjes) en
aan het begin van woonwijken, die je met je telefoon moet
scannen wanneer je naar binnen gaat en weer de wijk of
het pand verlaat. Zelfs als je je huis verlaat of terugkomt
moet je dit op je telefoon aanklikken! Dit scannen is sinds
begin februari serieus van kracht. Ze kunnen hiermee de
contacten rondom een besmet persoon, sneller “isoleren”.
Er zijn sowieso weinig mensen op straat, maar wel zijn er
weer wat bedrijven voorzichtig opgestart. Iedereen, met een
Chinees telefoonnummer, ontvangt via een app, berichtjes
over de ontwikkelingen rondom het virus. We merken dat
ons zijn hier een bemoediging is voor onze medewerkers
en vrienden. Zelf ervaren we veel rust en nabijheid van de
Vader!
Amy klaar voor avontuur

Kerst bij Jacob en Rachel

kerst bij Luke en Jenevy in Myanmar

KERST- EN
NIEUWJAARSVIERING
DECEMBER 2019
Voor ons was het toch een wat andere Kerst- en
Nieuwjaarsviering. Het werd de bevolking hier ontraden
om Kerst, een buitenlands feest (!?), te vieren.
Dit hebben we ook gemerkt in ons Doxa restaurant.
Twee jaar geleden stonden er mensen buiten te
wachten, maar nu was het helemaal niet druk. Gelukkig
werd er evengoed nog Kerst gevierd in de kerk en op
diverse locaties waar onze teamleden wonen.
(zie foto’s) We zijn heel blij met de donaties die binnen
kwamen voor het Kerstproject en de De’ang mensen,
die hiervoor naar de stad waren gekomen. We konden
hen extra zegenen met een heerlijke warme deken.
Iedereen die aan het kerstproject heeft bijgedragen
willen we HEEL HARTELIJK BEDANKEN!
Vuurwerk is hier voor groot persoonlijk gebruik,
vanwege milieu en veiligheid verboden en wordt alleen
nog met grote evenementen op open plekken buiten
de stad afgestoken. Vanaf ons huis hebben we 1 groot
siervuurwerk gezien, maar na 5 minuten was het weer
stil en donker. Het Chinees Nieuwjaar was niet anders;
poorten versierd met rode banners en lampionnen
maar geen rood “tapijt” en er werden zelfs minder
wierookstokken gebrand, die normaal twee dagen
naast de poorten staan te roken.
Alle gastenkamers van Doxa waren voor deze periode
geboekt! Toen kwam het coronavirus!
Dit is wel DE periode dat iedereen tijd doorbrengt bij
familie en veel mensen waren al afgereisd. Ook de
meisjes van het familiehuis waren terug, van diverse
studielocaties, in hun ouderlijk dorp, om tijd met hun
familie te hebben. Een voor een komen ze terug naar
het familiehuis om daar te wachten tot het bericht
komt, dat zij weer terug naar hun scholen kunnen.
Wanneer dit bericht komt is nu nog de vraag!

NIEUWE VRIENDSCHAPPEN
Sinds onze terugkomst uit Nederland tot een week voor
Chinees Nieuwjaar, was er erg veel herrie van verbouwingen
bij verschillende buren. Het uitbreken van plavuizen
(3 verdiepingen) en muren en weer opnieuw decoreren gaf
veel lawaai en we ontvluchtten regelmatig ons huis. Inmiddels
hebben we nieuwe buren en is er kennisgemaakt. Tot onze
grote vreugde hebben de buren een dochter, Alice van
13, waar Jessy heel leuk mee klikt! We bidden regelmatig
voor onze dochters, dat zij hier leuke vriendschappen
kunnen hebben en hun sociale leven ook aandacht
krijgt. Thuisscholing maakt het maken van contact met
leeftijdsgenootjes best een uitdaging, maar ook daarin kan
God voorzien!
Suzy heeft vanaf Kerst tot eind februari (i.v.m. Chinees
nieuwjaar, 2 maanden(!), vakantie van haar Chinese studie.
Haar klasgenoten (merendeel Birmees) zijn terug naar hun
thuisland om het daar te vieren. Ze heeft een leuke nieuwe
vriendin gekregen; Casey (15) kwam in Doxa eten en sprak al
heel goed Engels. Het klikte heel erg leuk en nu spreken ze
geregeld wat af, wanneer het drukke schoolprogramma van
Casey dit toe laat. Ze komt ook naar de zondag samenkomst
in Doxa, die wij leiden en waarbij de medewerkers en De’ang
mensen die wij kennen kunnen komen.

Jessy met vriendinnen in NL en China

Suzy met vriendin Casey

Samenkomst in Doxa

ZONDAGSSAMENKOMST
IN DOXA
We ervoeren Vaders leiding in het “opstarten” van een
samenkomst in Doxa. Met de medewerkers in Doxa werd
elke dag al een dagopening gedaan, waarin samen dingen
worden gedeeld vanuit het Woord. Maar op zondag zijn
er ook een aantal De’ang mensen die we kennen en
hun familie bij aanwezig. Wanneer er kinderen van het
familiehuis in het weekend thuis zijn, komen zij ook naar
de samenkomst. We vinden het erg fijn en zien echt een
beweging van Gods geest, die mensen bemoedigd, versterkt
en hersteld. We ervaren dat we ons dit jaar mogen richten
op meer van de Heilige Geest. Zijn kracht, wijsheid en
openbaring in onze levens. Wanneer we samen komen is er
voor wie wil een mogelijkheid om dingen te leren; muziek,
het leiden van aanbidding, delen uit het Woord, gebed,
getuigenissen of praktisch helpen. We moedigen iedereen
aan om zich in een van deze dingen te ontwikkelen.
Sommigen zijn verlegen, zoals een meisje wat bij ons in
Doxa werkt, maar zij kan zo mooi zingen! Ze heeft pas een
keer het zingen geleid. Het is mooi om te zien hoe mensen
opgroeien in Jezus!
Elke eerste zondag van de maand zijn we begonnen om
Doxa voor die dag te sluiten en ook De’ang vrienden uit de
dorpen voor een dag uit te nodigen. We hebben dan de hele
dag tijd met elkaar voor bemoediging, gebed en natuurlijk
samen lekker eten. Dit gebeurde de afgelopen maanden en
was heel bijzonder en fijn om zo meer tijd met elkaar door te
brengen en elkaar beter te leren kennen.
Ook is het als ouders heel bijzonder om onze eigen dochters
te zien groeien in hun relatie met Jezus en ook daar van te
delen. Zo doet Amy wel eens het zingen leiden en begeleidt
samen met Chris op gitaar. Suzy speelt op de drum-box
(cajun) of deelt het avondmaal en Jessy schrijft regelmatig
lieve briefjes met mooie, rake Bijbelteksten of maakt een
lied voor Jezus! De Vader wil tot ons allemaal spreken,
op een manier die bij een ieder afzonderlijk past en wordt
verstaan. Wij mogen steeds meer Zijn stem herkennen en
volgen.

VOORUITBLIK

Monopoly is favoriet

Opknappen van Doxa

Als gezin zijn we deze weken veel meer op elkaar aangewezen.
Het normale dagelijkse leven buiten de deur is echt tot stilstand
gekomen. We praten veel samen en hebben zelfs een fitness
ruimte in huis gecreëerd voor de nodige beweging en we kijken
met z’n allen wat vaker een filmpje. Ook doen we spelletjes;
monopoly is favoriet, ik weet niet hoe vaak we dit deze weken
hebben gespeeld. We wandelen om het meer, genieten van de
mooie natuur en het heerlijke weer!
We gaan zoveel mogelijk met de gewone dingen van alle dag door
zoals de scholing van Suzy en Jessy. Gelukkig werkt het internet
wel! Jessy heeft net de Cito’s gemaakt en skypet elke woensdag
met haar groep 8 in Hilversum. Zij heeft straks ook heerlijk een
weekje voorjaarsvakantie. Omdat samenkomen in grotere groep
nu vanwege het virus niet mag en de kerk dus ook geen dienst
heeft op zondag, doen we dit gewoon als gezin thuis. Afgelopen
zondagmorgen was ook weer heel fijn; samen met mooie
aanbiddingsnummers, in Chinees, Engels en Nederlands, Jezus
aanbeden, het avondmaal gevierd en een mooie bemoedigende
preek van Pastor Joshua: “Replace worry with worship” gekeken
op de laptop, helemaal te gek!
De komende weken werken we verder aan het opknappen van
Doxa en geloven en bidden dat het virus niet lang meer het
dagelijks leven hier bepaalt en we het restaurant gauw weer open
kunnen doen. Deze week zijn veel mensen in onze stad weer aan
het werk gegaan.
De scholen zullen waarschijnlijk volgende week of begin maart
weer van start gaan.
Het hotelgedeelte zal waarschijnlijk later open gaan, omdat reizen
nu nog wordt afgeraden.
Maar als het zover is, zijn wij er klaar voor! We hebben inmiddels
bericht gekregen dat het restaurant Doxa deze week (24 feb.)
weer open mag! Dank u Jezus!
Iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie vriendschap, gebeden
en ondersteuning! We zijn samen Zijn lichaam en kunnen niet
zonder jullie hulp en bemoediging goed functioneren!

HEEL VEEL ZEGEN EN LIEFS,
CHRIS, HELEEN, AMY, SUZY & JESSY MAK

COLOFON

“WEES VASTBERADEN EN STANDVASTIG,
LAAT JE DOOR NIETS WEERHOUDEN OF
ONTMOEDIGEN, WANT WAAR JE OOK
GAAT (OF BENT…)
DE HEER, JE GOD, STAAT JE BIJ!”
JOZUA 1:9; NBV
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