Nieuwsbrief 4 Fam. Blok - april 2021

In deze nieuwsbrief
- Taalles Creools
- Veiligheidstraining
- Met je gezin de
zending in
- Wanneer gaan jullie?
- Vanuit het Hometeam
- Acties

De bloesems botten uit, de lammetjes huppelen in de wei…...de winter is voorbij
het is lente! Zoals de seizoenen in de natuur afwisselen, zo wisselt het ook af in
het leven. In de afgelopen periode is er rouw en intens verdriet in onze familie
gekomen en tegelijkertijd is Gods trouw en goedertierenheid onveranderbaar
groot! In deze nieuwsbrief willen we graag met u/ jullie delen hoe het staat met
de voorbereidingen.
Taalles Creools
Bon dia, kuma di kurpu? Wat denkt u dat dit betekent?

Gebedspunten:
Wilt u/jij danken voor:
- Danken voor de toerusting die we hebben gekregen op de Bijbelschool
- Danken dat we de
Bijbelschool met positief
resultaat mochten afsluiten
- Danken dat het hometeam een lid rijker is
- Danken voor de steun
door meelevende en
meebiddende mensen
om ons heen
- Danken voor de financiële steun dat er 43% van
het benodigde budget is
toegezegd
Wilt u/jij bidden voor:
- of Hij in het benodigde
bedrag wonderlijk wil
voorzien!
- om geduld, kracht en
wijsheid in alle voorbereidingen
- dat ons oog in alles
gericht mag zijn en blijven
op Hem!

Na het afronden van de Bijbel- en cultuurschool zijn we gestart met taalstudie.
We zijn erg blij dat Hans op ons pad geplaatst is en ons via skype les wil geven in
de avonduren. (Er zijn maar heel weinig buitenlanders die Creools spreken en dan
ook nog schrijven. Het ‘Crioulu’ is een vermenging van Portugees en Afrikaanse
stamtalen.) Met zijn tientallen jaren ervaring als evangelist en Bijbelvertaler in
Guinee-Bissau krijgen we niet alleen taal- maar ook cultuurstudie. Eigenlijk is taal
al cultuur! Zo noem je maandag, dinsdag, woensdag: segunda fera, tersa fera,
kuarta fera etc. (letterlijk: tweede marktdag, derde marktdag, vierde marktdag) Zo
zie je hoe belangrijke plaats de markt in het leven heeft van de lokale bevolking.
Het is de centrale plaats van ontmoeting, maar ook de plaats voor broodwinning.
Daarnaast zijn er woorden, waar we in het Nederlands geen woorden voor hebben. Het leren groeten is iets heel belangrijks in veel Afrikaanse landen, zo ook in
Guinee-Bissau. Zomaar even wat aan iemand vragen na een kort goedemorgen
is heel ongepast. Er volgen eerst een hele rij vragen: Hoe ben je opgestaan? Hoe
is het met je (lichaam)? Hoe gaat het met je vrouw? Hoe gaat het met je oma?
Hoe gaat het met de mensen uit je dorp? En dit kan nog veel verder uitgebreid
worden.
Kortom het zijn hele interessante, intensieve en leerzame lessen!
Veiligheidstraining
Wat doe je wanneer je plotseling overvallen wordt? Welk risico verlagend gedrag kan helpen bij criminaliteit? Welke dingen moet je wel/niet doen als man of
vrouw in deze specifieke cultuur? Dit zijn een paar vragen die aan bod komen tijdens de 3 daagse- veiligheidstraining die we D.V. eind april gaan volgen. In deze
training leren we risico’s te herkennen, in te schatten en te vermijden of ermee
om te gaan.

Uit Guinee-Bissau

In de afgelopen periode
hebben Marianne en Gerda
een kamp georganiseerd
met ex-moslim jongeren.
Ieder dag deden ze samen
Bijbelstudie met het thema:
Jezus volgen.

Schoenendozen worden
vervoerd naar het zuiden
van Guinee-Bissau waar
een openlucht bijeenkomst
wordt gehouden en de
dozen worden uitgedeeld.

Met je gezin de zending in
Als echtpaar hebben we de roep ervaren om dit zendingswerk te gaan doen.
Dit besluit heeft effect op alle gezinsleden, meestal voor de rest van hun leven.
Onze kinderen gaan met ons mee. Wat doet dit met hen? Wat betekent het voor
hen om te verhuizen naar een ander land? Om alles wat hen dierbaar en bekend
is achter te laten? Hoe kunnen wij ze helpen bij deze grote verandering? Het is
belangrijk dat ieder gezinslid wordt voorbereid op de unieke uitdagingen die op
ons pad komen. Daarom verdiepen we ons op dit moment in de literatuur van
TCK (third-culture-kids) en hopen we in mei twee bijeenkomsten te volgen om
hier praktisch handen en voeten aan te kunnen geven. Doordat deze periode van
verandering en voorbereiding veel tijd en energie kost, hebben we besloten dat
Jolena per mei gaat stoppen met haar werk als ambulant hulpverlener bij KOC
diensten. Zodoende kan ze zich volledig richten op het gezin in alle veranderingen en voorbereidingen.
Wanneer gaan jullie?
‘Wanneer gaan jullie?’ en ‘Jullie vertrekken toch al bijna?’ Deze vragen krijgen
we regelmatig. Het is inderdaad zo dat het in eerste instantie gepland was om
juni/juli 2021 te vertrekken. D.V. juli hopen we in principe klaar te zijn wat betreft
het voorbereidingstraject voor vertrek. Een voorwaarde vanuit stichting KIMON
voor vertrek is, dat 75% van het begrote budget is toegezegd. Wanneer dit zo is
kunnen we vertrekken. Momenteel is er 43% toegezegd. We zien er naar uit om
te mogen gaan, ook in Guinee-Bissau wordt er erg uitgezien door de huidige
zendingswerkers naar onze komst. Bidt en steunt u mee?
Hartelijke groeten Jos & Jolena, Jannafien en Jan-Onno Blok

De uitdeelactie is goed verlopen, wat een blije kinderen! Men was eerst bang dat er te
weinig doosjes zouden zijn, maar gelukkig was er voor elk kind een doosje.
Bidt voor al deze kinderen en hun families dat thuis de evangelisatiefolder gelezen wordt,
dat God in hun harten wil werken door het lezen van de folder of tijdens het onderwijs op
de kinderclubs, zodat zij de grootste gift ooit mogen ontvangen: Jezus Christus.

Zoals u in bovenstaande heeft kunnen lezen zijn Jos en Jolena met hun gezin
volop bezig met de voorbereidingen op hun vertrek naar Guinee-Bissau. Als
hometeam is het onze taak om hen daarin zoveel mogelijk te ondersteunen.
Dat doen we door het meedenken met allerlei praktische zaken, bekendheid
te geven aan het werk dat ze hopen te gaan doen, het inzetten van acties,
maar met name het genereren van een vaste financiële basis die nodig is om
uitgezonden te kunnen worden. We zijn blij met alle hulp die we tot nu toe
krijgen.
Bekijk de promotievideo
door het scannen van de
QRcode

WenSmedia
Zo zijn we erg geholpen met de enthousiaste inzet van Wouter de Koster en
Sophie Verhoeff van WenSmedia. Zij maakten de mooie promotievideo van
Jos en Jolena en verzorgen vanaf nu ook de lay-out van de nieuwsbrief. Daarmee nemen ze ons veel werk uit handen en zorgen voor een professionele
uitstraling van de nieuwsbrief en al het andere materiaal dat gedrukt wordt.
Nieuw hometeamlid
We hebben afgelopen periode er ook een nieuw hometeamlid bijgekregen.
Arjan den Toonder is toegevoegd aan ons team en daar zijn we erg blij mee.
Met zijn zakelijke inzichten helpt hij om acties op te zetten en mee te denken
in het werven van donateurs.

Handige website
Velen hebben de weg al gevonden naar de nieuwe website
www.josenjolena.nl Hier vindt u alles wat u weten wilt over Jos en Jolena, het
werk wat ze gaan doen, de acties die lopen en kunt u eenvoudig bestellingen
plaatsen. Ook kunt u via de site eenvoudig digitaal doneren. Met een klik op
de knop is het geregeld!

Financiële stand
100%
75%
50%

Financiën
Het uitzenden van een gezin naar Guinee-Bissau kost erg veel geld, dat zult
u inmiddels wel begrepen hebben. En wat voor velen wellicht niet bekend is,
Jos en Jolena kunnen pas uitgezonden worden zodra er voldoende geld
(75% van het totaalbedrag) opgehaald is voor 4 jaar. Dit in de vorm van
ingevulde machtigingsformulieren voor hele looptijd.
Regelmatig krijgen we de vraag waar de kosten betrekking op hebben. Daar
willen we uiteraard ook helderheid over geven. Jos en Jolena gaan zeker
niet luxe leven in Guinee-Bissau. Maar ondanks dat is er erg veel geld nodig
voor o.a. tickets, malariapillen, expats-verzekering, bijdrage in AOW-opbouw,
bijdrage in de organisatie van Kimon, en uiteraard het levensonderhoud in
Guinee-Bissau. Daarnaast kost ook het voorbereidingstraject het nodige. Wat
te denken van een veiligheidstraining, taalstudie, vaccinaties en het volgen
van de Bijbelschool.
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Goed om te weten….
Bovenstaande geeft u hopelijk wat inzicht in de financiële kant van het werk
in Guinee-Bissau. Jos en Jolena gaan straks heel wat achterlaten. Niet alleen
hun familie en vrienden, maar ook de manier van leven die wij hier allemaal
heel gewoon vinden. Stromend water, altijd elektriciteit, een supermarkt om
de hoek met een ruim aanbod, toegang tot goede gezondheidszorg, een
auto voor de deur, een ruim huis met tuin, een veilige omgeving voor de
kinderen en noem maar op. Zij geven dat alles vrijwillig op, omdat zij zich
geroepen weten om het Evangelie handen en voeten te geven. Ze hebben
straks geen salaris meer, gaan leven van giften en zullen een heel eenvoudige
levensstijl erop na gaan houden. Zijzelf zijn wel de laatsten die dat zouden
benoemen, maar als hometeam willen we toch een keer onder uw aandacht
brengen. Ze kunnen alleen gaan als ze voldoende financiële steun hebben
vanuit de achterban. Niet iedereen kan op dezelfde manier bijdragen aan de
verbreiding van het Evangelie. We kunnen niet allemaal naar het buitenland
gaan. Maar we kunnen wel degenen die gaan steunen. Door gebed en door
hen te voorzien van voldoende financiële middelen. Daarom doen we nogmaals een beroep op u.
Om inzicht te geven in wat nog nodig is: Als 64 donateurs 20 euro per maand
zouden geven, kunnen Jos en Jolena vertrekken! Bent u één van hen? Heeft u
nog geen machtigingsformulier ingevuld? Ga dan snel naar
www.josenjolena.nl om dit alsnog te doen.

€47.500,-

nodig per jaar
uitzending mogelijk bij

75%

toezegging van het
totale bedrag

Welgelukzalig is hij, die den
God Jakobs tot zijn Hulp
heeft, wiens verwachten
op den HEERE, zijn God is.
(psalm 146:5)

Meer informatie
We verwijzen u graag naar
de website van familie Blok:
www.josenjolena.nl
Wilt u deze nieuwsbrief
digitaal ontvangen, heeft u
vragen of suggesties? Stuur
dan een mail naar:
hometeamfamblok@outlook.com

Tijdpad
juni ‘20

september ‘20

Start studie Creools
Installeren Hometeam

december ‘20

Bijbelschool All Nations online
volgen (sept-dec)
Intensievere taalstudie

april ‘21

?

Trainingen volgen
Verwachte uitzending

Bakactie
Verbaasd en blij verrast zijn we dat zoveel mensen de website josenjolena.nl
weten te vinden om iets lekkers te bestellen. Ondanks, of juist dankzij, de coronatijd bezorgden we de eerste zes actieweken al zo’n 150 taarten en andere
baksels!
Naast veel bestellingen voor verjaardagen in huiselijke kring of gemak voor
het weekend hoorden we prachtige initiatieven: jarige (o)pa’s en (o)ma’s die
twee, drie, vier en zelfs 2x zes taarten besteld om uit te delen aan hun (klein)
kinderen, ouders die hun kinderen elk een taart lieten uitzoeken om hen op
deze manier te bedanken voor verhuis- en tuinaanleg hulp, een jong stel dat
drie taarten bestelde om zomaar in beide families te trakteren, een jonge
dame die voor haar verjaardag een traktatie uitzocht om collega’s te verrassen
en zelfs de kerkenraad werd iets lekkers getrakteerd tijdens hun maandelijkse
vergadering en binnenkort is het moederdag, een uitgelegen kans om mama
eens flink te verwennen met een lekkere taart... Gelegenheden genoeg om
wat te bestellen! Wie volgt?
De actie duurt nog tot DV zaterdag 29 mei. Wist u dat we elke dag bezorgen?
(Buiten ’s-Gravenpolder tot ca. 10 km, tegen kleine vergoeding). Bestelt u
liever telefonisch of heeft u een vraag? Bel of mail
Janine Valk: 06-15276469/ bakactiefamblok@outlook.com
Met veel dank aan ons enthousiaste bakteam voor het uitgebreide assortiment! Voor hen is geen moeite teveel om een heerlijke verse taart, prachtige
cupcakes of ander lekker baksel af te leveren!

Met deze geboortetulband
ging de actie van start.

Voor in de agenda
De taartenbakactie hopen we eind mei af te ronden, maar voor vaderdag (20
juni) zullen er heerlijke bokkenpoten van de banketbakker te bestellen zijn.
Houd daarvoor de website en het Kerkelijk Nieuws in de gaten!
De acties van de babykadootjes is doorlopend. Alle artikelen zijn in verschillende dessins verkrijgbaar. Geef uw wensen door bij de bestelling. Ook leuk:
nu ook met naamlabel!
Graag ondersteun ik de uitzending van de familie Blok naar Guinee-Bissau
Ik machting stichting KIMON om elke maand / elk kwartaal / elk jaar* €10 / 15 / 25 / 50 / 100 / ________** van mijn
rekening af te schrijven, ingaande per _____________ t.b.v. de uitzending van familie Blok naar Guinee-Bissau.

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
IBAN rekeningnummer:
Bank:
Telefoonnummer:
Email (i.v.m. nieuwsbrieven):
Handtekening:
* doorhalen wat niet van toepassing is
** vul zelf het gewenste bedrag in

U kunt dit formulier opsturen:
--> Per post naar: Hometeam familie Blok, Kamperfoeliestraat 32, 4431 EC ‘s-Gravenpolder
--> Per mail naar: hometeamfamblok@outlook.com
Eenmalig giften zijn welkom op: NL70 RABO 0157 5187 44 t.n.v. Stichting Kimon - o.v.v. uitzending familie Blok

