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LIEVE VRIENDEN
Het blijft wonderlijk en tegelijkertijd een bemoediging; het
geluid van de sjofar (ramshoorn). Sinds ongeveer een jaar
hebben we nieuwe overburen, die hun enthousiasme voor
Jezus niet onder stoelen of banken steken en dit regelmatig
laten horen. Eerst zaten we met verbazing te luisteren naar de
voor ons bekende liederen en toen kwam daar de ramshoorn
bij en werd er met best wat volume Jezus aanbeden! Wauw! In
deze tijd waar veel mensen zich “gedeisd” houden, laten deze
broers en zussen (vaak een hele groep) blijken niet geïntimideerd te zijn door wie of wat dan ook. En wij ontvangen daar
weer een bijzondere bemoediging uit; Jezus heeft de overwinning behaald! Met Chinees Nieuwjaar hebben we ook hen het
stripboek Jezus Messias en een zak oliebollen gegeven. Jessy
speelt wel eens met hun kinderen. Er is leuk contact.

Watersplash met Suzy & Anita

AFSCHEID VAN ANITA
Het is niet te geloven, hoe snel een half jaar voorbij kan
gaan. In december arriveerde Anita Langendoen om met
name Heleen te ontlasten in huishoudelijke taken, zodat zij
zich volledig kon richten op het onderwijs van de meiden,
maar ze heeft zo veel meer gedaan! Wat hebben we een
heerlijke tijd met elkaar gehad! Anita voelde meteen als
deel van het gezin en we hebben met elkaar heel wat
gepraat, gelachen en gezellige dingen gedaan. Wat een
getalenteerde, enthousiaste en warme vrouw is Anita. En nu
gaat haar ontdekkingsreis met Jezus verder, om de plek te
ontdekken die Hij voor haar heeft voorbereid. Wij zijn ervan
overtuigd dat Anita voor veel mensen, waar dan ook, tot een
grote zegen zal zijn zoals zij voor ons is geweest!
We laten Anita zelf even aan het woord:
Wat mij dit avontuur persoonlijk heeft opgeleverd, is heel
veel! Omdat de Chinezen geen Engels spreken, was ik op
mezelf aangewezen. Avonden lang heb ik gewandeld. En
daarmee veel kunnen verwerken. Ik had niet verwacht dat dit
nog nodig was, maar de Heer blijkbaar wel. Ik ben daardoor
de stem van God veel beter gaan verstaan. Dat leidde tot een
gevoel dat ik niet zomaar hier in Azië ben. Chris en Heleen
ervoeren hetzelfde. Ze hebben mij in contact gebracht met
meerdere mensen in Azië. Ik ga dus nog niet terug naar
Nederland. In plaats daarvan ga ik ontdekken waar ik tot
zegen mag en kan zijn in Azië. Dat gebeurt dus als je dicht
aan Vaders hart en met een prachtig gezin in China leeft.
Op 12 mei ga ik naar Thailand naar een organisatie die
prostituees helpt een nieuw bestaan op te bouwen. Daarna
waarschijnlijk naar Myanmar. Op Facebook vertel ik over
mijn verdere reis (mocht je mij willen volgen). China is heel
andere koek dan Nederland. Wat Chris en Heleen in al die
jaren hier hebben opgebouwd, is heel kostbaar.

HET WATER SPLASH FESTIVAL
Terwijl we met de tekst voor deze nieuwsbrief bezig waren,
werd er buiten nog hevig en op allerlei manieren met water
gegooid. Waterballonnen, waterpistolen of grote bakken vanaf
een open pick-up truck. Het Watersplash-festival (ook wel
Songkran genoemd), van oorsprong een Boeddhistisch feest,
is elk jaar rond 12 april en duurt 3 dagen. In dit gebied zijn
maar weinig buitenlanders en wanneer je je waagt op het
grote plein, ben je meteen het mikpunt voor honderden!
Suzy heeft het met Anita gewaagd en ze hebben het geweten!
Er zijn wel regels voor dit feest; geen kleine kinderen en
ouderen natgooien, gooien begint na de lunch en duurt
tot ongeveer 6 uur ‘s avonds. Er gebeuren helaas wel wat
ongelukken, omdat mensen niet altijd de gevaren inzien
van hun actie. Maar wat ons elk jaar weer verbaast, is het
enthousiasme en de overgave waarmee jong en oud elkaar
drijfnat maakt.

VERSTERKING VAN HET
DE’ANG TEAM

In februari is ons team versterkt door een echtpaar uit
een gebied een paar uur hier vandaan. Zij komen uit de
thuisgemeente van Boaz en Ruth (de huisouders) en zijn
hier door de oudsten van die gemeente heen gebracht en
uitgezegend. Heel gaaf! We waren al meer dan een jaar aan
het bidden voor uitbreiding van het team! Echt een mooie
gebedsverhoring! We noemen hen Aquila en Priscilla. Zij
hebben inmiddels een woning gevonden en zijn zich aan het
settelen en het gebied aan het verkennen.

Nieuwe motor voor Boaz

NIEUWE MOTOR
VOOR BOAZ
We zijn heel blij voor Boaz dat een sponsor heeft voorzien in
de financiën voor een nieuwe motor. Boaz is de leider van het
De’ang team en rijdt erg veel met zijn motor om mensen in de
dorpen te bezoeken en te bemoedigen. Zijn vorige motor was
echt aan vervanging toe. Hij had daar bijna 100.000 kilometer
mee gereden!

Aquilla & Priscilla

KIPPENBOERDERIJ VOOR
JACOB & RACHEL

We vinden het heel erg fijn wanneer teamleden met ideeën
komen om zelf in inkomen te voorzien. Jacob en Rachel reiken
in hun omgeving uit naar de De’ang en wonen in één van de
trainingscentra in een De’ang dorp. Zij ontvangen maandelijks
financiële hulp, maar met drie opgroeiende kinderen in een
steeds duurder wordend China, is dit een steeds grotere
uitdaging. Nu kwam Jacob met het idee om kippen te houden en
te fokken om met de verkoop van eieren en kippen inkomsten
te genereren. We hebben hem een microkrediet verleend om
zijn plannen op te starten en verwachten met hem een goede
opbrengst, die de extra kosten van hun gezin kunnen dekken.
Wilt u ook voor hen blijven bidden! Hun leven als christen is in
hun omgeving best pittig, maar zij blijven getuigen van Gods
liefde en zorg en dit trekt mensen aan. Momenteel hebben zij de
meest stabiele groep De’ang gelovigen in hun omgeving.

gezin van Jacob & Rachel

Bezoek van gezin Poni & Hannah

BEZOEK
UIT
MYANMAR
Begin april kregen we
bezoek van Poni en Hannah
met hun dochters Esther
en Deborah en de zus
en moeder van Hannah.
Poni en Hannah, beiden
Birmees, hebben zolang
wij hen al kennen (sinds
2003) een hart voor de
De’ang en wonen en
werken al jaren onder de
De’ang in Myanmar. Zij
hebben de vertaling gedaan
van het stripboek Jezus
Messias in het Palaung
(naam voor de De’ang in
Myanmar). Hannah is de
afgelopen twee jaar ernstig
ziek geweest (diabeet en
lever/nierontsteking) en
is nu, na een lange tijd
van revalidatie, weer in
staat om te reizen. We
zijn heel blij dat we hen
konden uitnodigen om
in Doxa te verblijven en
hen te verwennen met
al het lekkers uit het
restaurant. Dit is één van
de zegeningen van onze
bediening: een plek waar
mensen die de Vader
dienen, lekker kunnen
ontspannen en genieten.
We hebben bijgepraat en
konden elkaar zegenen. Zij
komen ook elk jaar naar de
conferentie die wij meestal
in november organiseren.
Het is mooi om te zien dat
onze Hemelse Vader nu op
andere momenten voorziet
in tijd van bemoediging
en verfrissing voor Zijn
kinderen.

VOORUITBLIK
Nog een paar weken en dan zetten we als gezin op 15 mei weer
voet op Nederlandse bodem. En daar zien we allemaal weer
erg naar uit. Het is dan alweer twee jaar geleden dat we voor
een lange periode in Nederland zijn. Amy en Suzy gingen toen
nog naar de Middelbare school De Passie in Utrecht, maar deze
zomer doen zij beiden eindexamen vmbo-tl. De lespakketten
zijn de afgelopen twee jaar van De Wereldschool gekocht
en zij geven ook per vak de begeleiding die nodig is. We zijn
enorm trots op hen, dat zij blijven doorzetten, ondanks alle
veranderingen in de studie. Omdat zij afstandsonderwijs volgen,
hebben ze naast het schriftelijk staatsexamen, ook voor elk
vak een mondeling examen! De examens zijn verspreid over de
maanden juni, juli en augustus en over de verschillende locaties
Amersfoort, Amsterdam en Rotterdam. Amy heeft vorig jaar met
succes vier vakken afgerond en nu heeft ze de laatste vier. In
september ontvangen Amy en Suzy de uitslag per post. Dan zijn
we waarschijnlijk weer thuis. Suzy begint met HAVO4, Jessy met
groep 8 en Amy is zich nu aan het oriënteren om een bijbelschool
te gaan volgen.
Ook Jessy ziet er heel erg naar uit om weer met groep 7 en haar
vriendinnen op te trekken. Ze heeft begin april haar theorie
verkeersexamen digitaal gemaakt en is geslaagd! Straks in
Nederland kan zij de route voor het praktijk diploma afleggen.
Verder staat een schoolreisje gepland, meteen de eerste
week dat zij op school is! Jessy kijkt erg uit naar haar 11de
verjaardagsfeestje rond 14 juni. Wat een bofkont dat zij om het
jaar in Nederland jarig is! Onze agenda loopt aardig vol, met
vooral leuke ontmoetingen en activiteiten. In deze brief hebben
we een schema van onze agenda gezet. We hopen velen van
jullie te ontmoeten!
We zijn dit keer ook weer ontzettend gezegend met een mooie
woning, een auto en fietsen!

Ons adres per 15 mei t/m
13 augustus:

Oud Loosdrechtsedijk 19,
1231LN te Loosdrecht.

Mobiel Chris: 06-22325711
Heleen: 06-22304341
Ook bereikbaar via Whatsapp,
Messenger en
cmakfamily@gmail.com
Wij willen met onderstaande
bedragen aangeven dat ons
verlof altijd meer kosten met
zich meebrengt.
Ook de vervolgstudies van
de meiden (Wereldschool +/€10.000 p.j.) zijn jaarlijks rond
deze tijd terugkerende grote
uitgaven.
Mocht u of uw groep/
gemeente hierin (gedeeltelijk)
willen bijdragen, dan zouden
we dit enorm op prijs stellen!
• Vliegtickets à € 4000 voor
5 pers. (retour)
• Woonruimte à €150,- p.w.
• Basiskosten
levensonderhoud à € 125,p.w.
• Brandstof à € 250 p.m.
(We proberen zoveel
mogelijk te carpoolen, te
fietsen of gebruik te maken
van het OV, maar in de
praktijk niet altijd mogelijk)

We vragen jullie gebed voor alle laatste voorbereidingen, het
team wat hier verder gaat en onze tijd in Nederland met o.a. de
examens van Amy en Suzy.

Jessy heeft het theorie verkeersexamen online gehaald!

Alvast heel hartelijk bedankt!
Vaders zegen van liefde, vrede en vreugde voor jullie
en tot gauw ziens!
Chris, Heleen, Amy, Suzy & Jessy Mak
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop
we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw!
Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief
te hebben en goed te doen.
Hebreeën 10:23-24 NBV

In onderstaand schema staan de data en plaatsen waar we
de komende maanden op zondag in Nederland zullen zijn
om te delen (aangegeven met *) of waar we elkaar kunnen
ontmoeten. We zijn nog niet zeker over een eventuele
invulling voor de zondagen 16 juni, 7 juli en 11 augustus.
Houd hiervoor onze website of Facebook in de gaten! Of
stuur een mail naar cmakfamily@gmail.com.
Voor de Meet & Greet moet u zich wel even opgeven,
want de locatie kan maar een maximaal aantal mensen
faciliteren!
We zouden het heel erg leuk vinden om zoveel mogelijk van
jullie daar te ontmoeten!

Data:

Kerk/Gemeente:

Adres:

19 mei
26 mei
2 juni*

Tijd
aanvang:
10:30u
10:30u
10:00u

Jong & Vrij Amersfoort
Jong & Vrij Amersfoort
Evang. Gemeente
De Graankorrel Dedemsvaart

8 juni
9 juni

Hele dag
10:30u

23 juni *

10:30u
14:00-17:00u

Opwekking Pinksterconferentie
DOOPDIENST Amy & Suzy
Jong & Vrij Amersfoort
Jong & Vrij Amersfoort
MEET & GREET The Maks

Theater De Flint
Theater De Flint
Vechtdal College
Botermanswijk 1,
7707AW Dedemsvaart

30 juni *

10:00u

4 aug.*

10:00u

25 aug.

10:30u

Colofon

1ePinksterdag
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Theater De Flint
Theater De Flint
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3768 MP Soest
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6432GN Hoensbroek
Deimoslaan 19
Heerhugowaard
Theater De Flint
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