Nieuwsbrief 5 Fam. Blok - juli 2021
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uitgezonden voor

4 jaar

€47.500,-
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uitzending mogelijk bij

75%

toezegging van het
totale bedrag

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

Het is alweer bijna zomervakantie! Wat is er veel gebeurd in de periode tussen de
laatste nieuwsbrief van april en nu.
‘Van U zijn alle dingen, van U o God alleen;
van U de zegeningen, O hoorder der gebeên!
Uw liefd’ en trouw omringen mijn wankelende schreên,
en wat w’ooit goeds ontvingen het is van U alleen!’
Graag nemen we u/jullie mee in de ontwikkelingen van de laatste maanden.

Veiligheidstraining
Eind april hebben we een veiligheidstraining bij Global Risk Advice gevolgd. Een
intensieve en leerzame 3 daagse. Wat zijn de veiligheidsrisico’s in Guinee-Bissau?
Wat doe je bij een slagaderlijke bloeding en het dichtstbijzijnde ziekenhuis is 4
uur rijden? Wanneer ben je zelf het meest kwetsbaar? Hoe zorg je dat je geen
‘laag-hangend-fruit’ bent voor mensen met ‘verkeerde bedoelingen’? Hoe reageer je op intimiderend gedrag in een andere cultuur? Waar liggen je grenzen en
hoe geef je dit aan? Deze vragen en nog veel meer kwamen aan bod tijdens de
les van ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn we door acteurs ook daadwerkelijk
bestolen, beroofd, gekidnapt en moesten we een checkpoint met rebellen passeren, een gesprek voeren bij de immigratiedienst en nog veel meer. Kortom een
hele waardevolle training. Hopelijk hoeven we het niet in de praktijk te gebruiken!
Met je gezin de zending in..
Wat waren het waardevolle bijeenkomsten die we via IntoMission hebben gevolgd. Samen met andere ouders die zich voorbereiden op een uitzending
hebben we workshops gevolgd over afscheid en transitie: door welke fases ga je
zelf en je kinderen? Hoe kan je kinderen concreet betrekken bij je uitzending en
wat is juist niet verstandig om te doen? Maar ook praktische regelzaken zoals het
regelen van een online bibliotheek abonnement, testament, voogdijschap, belastingaangifte doen en nog meer kwamen aan bod.
Één keer per week hebben we als gezin een gezinsmoment gepland waarbij we
samen nadenken en iets knutselen rondom vragen die bij onze kinderen leven.
Waarom gaan we naar Guinee-Bissau? Hoe gaan we ernaar toe? Wat gaan papa,
mama en wij daar doen? Wie gaan er mee en wie blijven er in Nederland? Inmiddels hangt er al een volle, kleurrijke poster aan de kamerdeur!

De voorbereidingen

Klaar om naar Global Risk
Advice te gaan voor de
veiligheidtraining te gaan

Samen met het gezin
nadenken en knustelen

Wanneer gaan jullie?
Als gezin zitten we nu ruim 2 jaar in het proces van verandering, voorbereiding en
afscheid. In de afgelopen maanden hebben we een veiligheidstraining, bijeenkomsten en literatuur doorgenomen over afscheid en verandering ook juist als
gezin met kinderen. Daarnaast volgen we nu nog steeds taalstudie Creools.
Al die tijd niet wetend wanneer we zouden gaan…en soms zeiden we wel eens
tegen elkaar: “zou het geld er ooit wel komen?” Maar juist in deze periode was
de opdracht zo duidelijk: ‘Werp je zorg op de Heere en Hij al u onderhouden’
(psalm 55:23a)
Wat zijn we verwonderd dat we nu mogen vertellen dat we recent officieel toestemming hebben gekregen om in D.V. december 2021 te vertrekken. De Heere
voorziet!
Nieuwe fase
Dit betekent voor ons een nieuwe fase waarin we spullen aan het verkopen zijn,
lijsten maken wat we moeten aanschaffen, etc. Eind september zal er een container naar Guinee-Bissau verscheept worden waarin bijvoorbeeld schoolboeken
voor onze kinderen, matrassen en nog meer dingen die niet verkrijgbaar zijn in
Guinee-Bissau vervoerd zullen worden.
Het is best een intensieve fase van afscheid nemen stapje bij stapje; een laatste
verjaardag in Nederland. Nog een klassenfoto van de klas. Daarnaast ook het
denkwerk om voor een aantal jaren vooruit te denken; wat is er nodig voor onze
kinderen?
Tegelijkertijd beseffen we ook dat de Heere Die zo wonderlijk heeft gezorgd ook
in de toekomst Dezelfde blijft en zien we uit om in Guinee-Bissau de taken te
mogen oppakken!
U zal ik eeuwig eren, Die eeuw’ge Goedheid zijt!
U blijv’, o Heer’ der heren, geheel mijn hart gewijd!
Wat kan ik niet ontberen, wanneer Uw hand mij leidt?
Wat vuriger begeren, dan Uwe heerlijkheid?
Hartelijke groeten Jos & Jolena, Jannafien en Jan-Onno Blok

Gebedspunten:
Wilt u/jij danken voor:
- Danken voor de betrokkenheid, inzet en steun
van mensen om ons heen
- Danken voor de financiële steun dat er ...% van
het benodigde budget is
toegezegd
- Danken dat er zicht is op
een datum voor vertrek
Wilt u/jij bidden voor:
- Bidden om geduld,
kracht en wijsheid in alle
voorbereidingen
- Bidden dat ons oog in
alles gericht mag zijn en
blijven op Hem!
- Bidden voor de voortgang van Gods Koninkrijk
ook in Guinee-Bissau

Niet alleen Jos en Jolena, maar ook wij als hometeam zijn ontzettend blij
dat het sein voor vertrek op groen staat. We hebben er met elkaar veel over
nagedacht, acties opgezet en plannen gemaakt om de benodigde middelen
binnen te halen. En ook wij hebben ons wel eens afgevraagd hoe dat ooit
allemaal moest lukken. Maar zoals Jos en Jolena schrijven: De Heere voorziet.
Wij hebben onze verantwoordelijkheid te nemen, maar het is de Heere Die
harten neigt en wegen baant.
De afgelopen maanden is er opnieuw veel werk verzet door allerlei mensen.
Wat fijn om te merken dat steeds meer mensen betrokken raken en hun medewerking willen verlenen om dit mooie project te steunen.
Ook was het fijn om te merken dat een heel aantal gemeenteleden en belangstellenden aanwezig waren (al dan niet digitaal) op de avond die gehouden werd in de Elimkerk, waarbij Jos en Jolena ook hun bijdrage mochten
leveren.
Acties - terugblik
Wat is er de laatste maanden veel gebakken en gegeten. Zoals Gilbert het zei:
We hebben heel ‘s-Gravenpolder van de nodige calorieën voorzien. Rond
Koningsdag was er de tompoucenactie die €1075,- opbracht. Daarnaast was
er de taartenbakactie, die een aantal maanden lang duurde. Deze bracht
€3368,89 op. En heeft heel wat energie en tijd gevraagd van alle baksters en
de organisatoren. De bokkenpotenactie voor vaderdag bleek ook een groot
succes. Daarvan was de opbrengst €1412,20.

Na maanden wachten kon ook eindelijk de boekenbeurs gehouden worden.
Het lange wachten werd beloond. Er was een ruim aanbod, dankzij de vele
boeken die door u ingeleverd werden. De hele morgen waren er bezoekers
die allemaal wat boeken meenamen voor een leuke prijs. In totaal bracht het
€2466.60 op.
Ook met de verkoop van kaarten zijn verschillende mensen de afgelopen
periode druk in de weer geweest.

Financiële stand
100%
75%

74%

50%

Jong geleerd ….
Jesse Meeuwsen en Gideon van Luik zijn zo trots op hun vaders ‘die voor
Kimon werken’ (lees ‘hometeam Jos en Jolena’) dat ze zelf ook graag aan de
slag wilden.
Met een doos vol kaarten gingen ze op pad en hadden veel succes met hun
verkoop. Ze haalden maar liefst €291,90 op.
Tijdens de boekenbeurs deden ze ook erg hun best om de kaartenverkoop
onder de aandacht van bezoekers te brengen. Daar werd voor €153,25 verkocht.
Jesse en Gideon, heel erg bedankt voor jullie inzet!

25%
0%

Komende acties
Tijdens de zomervakantie zijn er geen nieuwe acties gepland, maar in september kunt u weer iets van ons verwachten. Een exclusieve natuurwandeling,
onder leiding van een boswachter die zijn kennis en ervaringen met ons deelt.
Dit zal zijn op 17 september. Bent u een natuurliefhebber? Save the date!
Meer informatie volgt. Daarnaast zal een actie komen die gericht is op ouders
van kinderen in de basisschoolleeftijd. Houd het kerkelijk nieuws en de website in de gaten.
Hoe helpen?
Naast gebed, financiële ondersteuning en meeleven kunt u ook praktisch een
helpende hand bieden.
Omdat in september de container met goederen al verscheept zal worden,
zijn Jos en Jolena gebaat bij de volgende dingen:
- Haaknaalden en bolletjes katoen. Deze zijn in Guinee-Bissau niet verkrijgbaar, maar zouden wel een mogelijkheid bieden voor een project met
vrouwen of tienermoeders.
- Speelgoed wat 3 maanden geleend mag worden voor Jannafien en
Jan-Onno. Hun eigen speelgoed zal per september in de container meegaan. Denk aan spelletjes, autootjes of een bak lego oid.
- Kinderfietsjes, ook voor 3 maanden. Jannafien is 5, Jan-Onno bijna 4. Het
zou fijn zijn als ze daar een tijdje gebruik van kunnen maken, de tijd dat ze
nog in Nederland zijn.
- Pannen voor de familie Blok. Ook deze zullen alvast meegestuurd worden
met de container.
Wilt u hierin helpen? Stuur dan een mail naar:
hometeamfamblok@outlook.com
Alvast bedankt!

Kaartenverkoop van
Jesse en Gideon

Tijdpad
juni ‘20

september ‘20

Start studie Creools
Installeren Hometeam

april ‘21

december ‘20

Bijbelschool All Nations
online volgen (sept-dec)

Trainingen volgen
Intensievere taalstudie

juli
juli ‘21
‘21

december ‘21

Voorbereiden
uitzending
Voorbereiden
uitzending
Verwachte uitzending

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:

Digitaal invullen is
mogelijk via deze
QR code

* 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

