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Dozen vullen en registeren.
Het lijkt wel een fabriekslijn!

De zeecontainer zit tjokvol!
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

Voor u ligt alweer nieuwsbrief nummer 6…en als het goed is voorlopig ook de
laatste nieuwsbrief vanuit Nederland! Dinsdag 7 december D.V. hopen we op het
vliegtuig te stappen en naar Guinee-Bissau te gaan. We nemen u graag mee in
onze laatste voorbereidingen voor het vertrek.
Zeecontainer
“Doos 29 – schoolspullen - viltstiften” Het leek hier wel een fabriekslijn! De kamer
vol met genummerde dozen. Jos achter de laptop met voor zich een excel-bestand en ik stopte de gekregen en gekochte spullen in de juiste dozen. Ieder
gekocht en gekregen product moet geregistreerd worden voor de douane met
niet te vergeten, de waarde en het gewicht.
Het was een mega-klus om alles bij elkaar te verzamelen, goed te verpakken, te
registeren en vervolgens in de container in te passen, zodat de lading niet kan
gaan schuiven op de oceaan…maar het is gelukt!
Terwijl wij de laatste dozen en spullen in de container pasten, hebben de kinderen de container versierd met stickers. Een leuke activiteit voor ze, om er ook bij
betrokken te zijn. We zijn allemaal benieuwd of de stickers er in Guinee-Bissau
nog op zitten! Eind september is de container opgehaald. Op dit moment is hij
op zee! Toch wel een bijzonder gevoel…daar gaat al een stukje van ons! Jannafien zei toen de volle container werd opgehaald: “Ik mis de container nu al..”
Van duplo tot fietsjes, winterkleren voor de kinderen, ter overbrugging van de
laatste weken in Nederland. Pannen, een stretcher, oppas op de kinderen tijdens
het inpakken, een paar extra handen om bedden uit elkaar te halen en spullen te
verhuizen… Wat hebben we veel aangeboden gekregen! Om stil van te worden;
hartelijk bedankt!
Een week uit ons leven nu
Ben je gestopt met werken? Waar zijn jullie in deze weken druk mee? Vragen die
de afgelopen tijd vaak aan ons werden gesteld. En eerlijk gezegd dachten wij
van tevoren ook; Waar ben je de laatste maanden dan eigenlijk nog druk mee?
Jos heeft per september een nul-uren contract. Waarbij hij, wanneer hij tijd heeft,
uren voor zijn werk kan maken. We zijn erg dankbaar met deze mogelijkheid.
Maar eerlijk gezegd hebben we ons nog geen moment verveeld!... Maar wat
dóen jullie nu eigenlijk nog naast de alledaagse dingen? Op de volgende bladzijde een greep van zaken die we in de afgelopen week ter voorbereiding op ons
vertrek hebben gedaan.

Uit Guinee-Bissau

De bouw van het huis van
Marianne. Het dak zit er al
op!

Terwijl papa en mama druk
bezig zijn met het laden van
de container versieren wij
(Jannafien en Jan-Onno)
samen de container met
stickers!

De container wordt opgehaald en daar gaat hij dan
naar de haven van Rotterdam!

Leuk, een keertje picknicken
in eigen huis wanneer de
meubels naar de zeecontainer zijn en de tijdelijke
meubels er nog niet waren.

Agenda Fam. Blok
- Uitzoeken en opstellen testament
- Spullen voor verkoop op marktplaats
zetten
- Verkochte spullen worden opgehaald
- Voorbereiden vergadering
- Hometeam vergadering
- Bloedprikken voor medische check
- Coaching IntoMission voor Jos
- Coaching IntoMission voor Jolena
- Uitzoeken voogdijschap
- Begeleidingsgesprek Jos en Jolena
- Spullen in dozen doen en klaar maken
voor de opslag

Week 41
- Theorie EHBO
- Pasfoto’s maken met kids voor verlenging
paspoort + afspraak maken bij gemeente
- Laatste vaccinaties halen bij tropisch
vaccinatiecentrum in Den Bosch
- Contact opnemen met GGD TBC vaccinatie
- Afspraak met personen die we willen
vragen voor voogdijschap
- EHBO toets
- Taalstudie Creools - herhalen stof
- Afscheidsdagje dierentuin familie Blok

Afscheid
Stapje bij stapje afscheid nemen. Samen scottelen met vrienden, een dagje naar
de dierentuin met familie; het is een hele dubbele periode. Enerzijds zien we er
enorm naar uit om, na twee jaar voorbereidingen, te mogen gaan naar het nieuwe werkveld. Anderzijds is het ook heel dubbel, een soort van rouwproces, waarbij je je familie, vrienden, vriendjes en vriendinnetje, vertrouwde huis, omgeving,
school, kerk etc. los moet gaan laten.
Tegelijkertijd weten we dat de Heere ons leven leidt en zijn we er ook verwonderd over als we terugblikken op de afgelopen jaren…’ik hef mijn ogen op naar
de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal, mijn hulp is van de HEERE Die hemel
en aarde gemaakt heeft!’...’moedig slaan we de ogen naar het onbekende land!’
Nieuws vanuit Guinee-Bissau
In Guinee-Bissau wordt er ook hard gewerkt ter voorbereiding op onze komst!
Momenteel is er een aannemer, onder begeleiding van Marianne, bezig met de
bouw van een huisje voor Marianne op de compound. Gerda en haar man Edi
gaan samen met hun kinderen verhuizen naar een ander gedeelte in het bestaande gebouw. Om dit appartement geschikt te maken wordt er wat verbouwd. Wij
hopen in het oude appartement van Marianne en Gerda te trekken. In november,
wanneer Gerda en Marianne verhuisd zijn, zal ook ons appartement wat verbouwd worden en de muren een likje verf krijgen.
Gerda is een paar weken op verlof in Nederland. Wat fijn dat we Gerda al een
keer live konden ontmoeten! Helaas zonder haar man Edi. Zijn visum is na een
intensieve procedure afgewezen, waardoor hij niet naar Nederland kon komen.
Hartelijk bedankt!
Tot slot willen we iedereen die de afgelopen 2 jaar geholpen heeft hartelijk bedanken! We denken aan meeleven in het gebed, de oppas- en logeermomentjes,
het maken van een video, flyers, nieuwsbrieven, meedenken en inzetten voor
acties, adviezen op welk gebied dan ook, het beschikbaar stellen van de kerkzaal
voor vergaderingen, ruimte voor opslag ….het is eigenlijk teveel om op te noemen!
Hartelijke groeten Jos & Jolena, Jannafien en Jan-Onno Blok

Zoals u in het bovenstaande heeft kunnen lezen, hopen Jos en Jolena, Jannafien en Jan-Onno dinsdag 7 december te vertrekken. Als hometeam zijn we
verwonderd, dat dankzij uw steun het mogelijk is om in Guinee Bissau uitvoering te gaan geven aan hun missie met het doel: Wijs kinderen de Weg.
De bijeenkomst i.v.m. vertrek Familie Blok zal zijn D.V. 20 november in
de Elimkerk. Als gemeente, vrienden en bekenden zal er deze zaterdagmorgen ook tijd zijn om persoonlijk van Jos en Jolena, Jannafien en Jan-Onno
afscheid te nemen. Onder het kopje ‘de bijeenkomst’ kunt u hier meer over
lezen.

Financiën
Ja, de uitzending komt nu gelukkig erg dichtbij. Dat betekent dat er voldoende geld door u allemaal is bijeengebracht om daadwerkelijk naar Guinee-Bissau te vertrekken. Maar, zoals u wellicht toch ook nog wel weet: de uitzending
kan plaats vinden zodra er 75% van de financiën binnen is. Op dit moment
hebben we dus voldoende financiering voor 3 van de 4 jaar. Na de Heere, zijn
we u daar erg dankbaar voor. U als particulier, maar ook wanneer u als bedrijf
bijdraagt in de uitzending. Voor het vierde jaar hebben we dus nog sponsors
nodig. Daarvoor zullen we ook de komende jaren nog acties blijven voeren
voor de financiering van Jos en Jolena. Eenmalige acties brengen eenmalig
geld op. Maar er is ook behoefte aan structurele steun. Daarom vragen we
aan u, wanneer u dat nog niet gedaan heeft, of u een machtigingsformulier
wilt invullen.
Wilt u als bedrijf sponsoren? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact
op met het hometeam!

Financiële stand
100%
75%

75%
50%
25%
0%

Acties
- Wat een leuke actie ! Arne en Joas Ordelman hebben eerst koekjes gebakken en daarna de lekkere koekjes verkocht voor de uitzending van familie
Blok. Geweldig! Dank je wel jongens!
- Miranda van “Het boekuus” overhandigde geld na de verkoop van boeken
van de boekenbeurs. Wat fijn Miranda, dat je zo boeken van de boekenbeurs verkocht hebt ten bate van ons ons doel. Hartelijk bedankt.
- Onder leiding van Herman Nieuwehuize was er een excursie met veel belangstelling door de prachtige Flakkeese Slikken. We zagen de zon ondergaan in dit schitterende natuurgebied.
Dank je wel Herman, dat je belangeloos ons hebt laten kennismaken met
deze prachtige natuur, waar jij je werk mag doen. Ook deze actie bracht
weer geld op, wat nog steeds nodig is.
Wijzigingen Hometeam
Corma heeft veel werk verzet binnen ons hometeam. Door andere werkzaamheden is Corma gestopt. In deze nieuwsbrief zeker ook nog een bedankje van
ons allemaal voor Corma. Dank je wel Corma voor de fijne manier waarop we
binnen het hometeam samengewerkt hebben. We zullen je missen. Gelukkig
kunnen we weer een nieuw hometeamlid verwelkomen. Mieke Witte wil deelnemen aan ons hometeam. Fijn, met elkaar hopen we Jos, Jolena, Jannafien
en Jan-Onno te ondersteunen tijdens hun verblijf in Guinee-Bissau.

De koekjes verkoop

Wie helpt ons?
Tijdens de periode van uitzending zal het huis van Jos en Jolena worden verhuurd.Na 7 december willen we met elkaar het huis klaarmaken/schoonmaken
voor de nieuwe bewoners. Wie kan en wil ons daarbij helpen. Opgeven via
tel/app 06 41 91 50 71 Alvast bedankt, fijn dat u zo ook de uitzending van
dit gezin wil helpen ondersteunen!
De slikken van Flakkee

Tijdpad
juni ‘20

september ‘20

Start studie Creools
Installeren Hometeam

december ‘20

Bijbelschool All Nations
online volgen (sept-dec)

april ‘21

Trainingen volgen
Intensievere taalstudie

oktober ‘21 november ‘21 december ‘21

Bijeenkomst Fam. Blok
Laatste voorbereidingen

Verwachte uitzending

Kennismaking nieuw hometeamlid

Gebedspunten:

Hallo,
Ik neem de taken over van Corma, hierbij een
kort voorstelberichtje.

Wilt u/jij danken voor:
- de zeecontainer die
gevuld onderweg is
- de voorspoedige (ver)
bouw van het appartement/huis in Buba
-de live ontmoeting met
Gerda
-de fijne en goede (afscheids) momenten met
familie en vrienden

Ik ben Mieke Witte - van de Wege.
Ik ben 26 jaar, getrouwd met Johannis en mama
van 2 kinderen, Aran en Lara.
Ik woon in ‘s-Gravenpolder.
‘Ik wil Jos en Jolena graag helpen, want ook
daar hebben de mensen Gods Woord heel hard
nodig. ‘
Met vriendelijke groet,
Mieke Witte
Bijeenkomst i.v.m. vertrek Fam. Blok
Tijdens deze bijeenkomst willen we Gods zegen vragen over het werk wat Jos en Jolena
samen met hun kinderen in Guinee-Bissau
gaan doen.
U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen!
9.30 uur inloop
10.00 uur - 11.00 uur bijeenkomst

Sprekers:
ds. S. Maljaars (predikant Ger. Gem.
‘s-Gravenpolder)
H. Jansen (voorzitter bestuur stichting
Kimon)
G.J.L. Meeuwsen (voorzitter Hometeam)
Locatie: Elimkerk, langeweg 61,
‘s-Gravenpolder
Deze bijeenkomst is ook online te volgen
via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1311
Komt u van ver? Wij willen u gaarg een lunchpakket aanbieden! Aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 12 november via www.josenjolena.nl

Wilt u/jij bidden voor:
- Gezondheid en energie
juist ook in deze intensieve fase van afscheid
nemen en laatste zaken
regelen
- Onze kinderen: Jannafien en Jan-Onno in deze
verandering
- Marianne waar veel werk
op haar afkomt ook ter
voorbereiding op onze
komst
- Gerda en Edi met hun
kinderen die door verlof,
schooling e.d. veel van
elkaar gescheiden leven.
- Een voorspoedige reis
op 7 en 8 december D.V.
- Dat we in alles ons oog
gericht mogen houden
op Hem!

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

