Nieuws

JESAJA 9:5
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij
rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

MART-JAN &
TALITHA
JOY, MICHA

Een dagje Cornerstone ‘in beeld’ ...
Heel hartelijk dank voor al
jullie steun en bemoediging
afgelopen tijd, in welke
vorm dan ook! Voor nu
veel leesplezier, fijne
feestdagen en een goed en
gezegend 2013 gewenst!
Zomaar even een indruk van een doorde weekse dag.. Om 6.45 uur gaat de
wekker en begint een nieuwe dag! We
bidden samen, Mart-Jan springt onder de
douche en ik ga de kids vertellen dat ze
‘eindelijk’ uit bed mogen! Om 7.15 uur
genieten we met zijn viertjes van ons ontbijt.
Intussen ontwaken onze ‘buren’ en gaan
ook zij douchen en ontbijten. Een van hen
schuift bij ons aan tafel en kletst even met
Joy en Micha, de ander rent met een kom
muesli naar beneden voor een afspraak. We
maken kennis met nieuwe gasten die een
nacht op onze verdieping logeren in de
guest-room. Na een spannend verhaal uit de
kinderbijbel gaat Mart-Jan om 7.40 uur naar
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beneden om zijn ‘duty’ te gaan doen:
groenten snijden in de centrale keuken. Alle
volwassenen hebben namelijk een dagelijkse
taak die om de drie weken veranderd (de
warme maaltijd voorbereiden, badkamers
en wc’s schoonmaken, vuilnis opruimen,
stofzuigen, dweilen, de was doen,
enzovoorts). De kids spelen nog een poosje
en samen lezen we voor de 95e keer het
prentenboek over een koe die een ei legt
(echt een aanrader!).
Als Mart-Jan om 8.15 uur terugkomt is
het alweer tijd om Joy naar school te
brengen. Beneden bij de ‘laundry’ gooien
we samen snel nog even een was in de
wasmachine. Super, zo’n hulp! Op de fiets
zijn we binnen 5 minuten bij de basisschool.
Tas en jas aan de kapstok en na een dikke
knuffel, klimt Joy met een boek, op haar
stoel naast Daniella en Luuk. Dan begint
voor haar een nieuwe schooldag bij juf
Mayke.
Teruggekomen op Cornerstone rol ik
om 8.32 uur de ‘chapel’ binnen, waar MartJan en Micha al klaar zitten. Een aantal
keer in de week is er een moment om samen
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met alle studenten, vrijwilligers en stafleden
te zingen, te bidden en/of te luisteren naar
een korte overdenking. Goed om zo samen
de dag te beginnen! En soms ook intensief
met een levenslustig ventje als Micha ;-).
Om 9.00 uur brengen we Micha naar
de ‘child-care’, halen onze laptop, papieren
en een kop thee. En om 9.05 uur zitten we
klaar voor onze lessen: gewoon in een
‘ouderwets’ klaslokaal met een groen
schoolbord en witte krijtjes. Maar ook is er
een beamer en veel docenten maken dan
ook gebruik van een power-point
presentatie.
Vervolg op bladzijde 2 >>>
>

De ‘Nieuws’ ontvang je ongeveer 6 keer per jaar toe zodat je op de hoogte bent van de
dingen die spelen en je mee kunt bidden en/of danken. De brief mag zonder toestemming
doorgestuurd worden aan anderen.
Via de website www.2followus.wordpress.com of via amaljaars@hotmail.nl kun je jezelf
aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief en vind je ook informatie over de gebedsbrief die
we regelmatig versturen. Neem bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!

Gebed
Wij zijn ons bewust dat
gebed de motor is van elk
werk dat voor de Heer
gedaan mag worden. Mogen
we jullie daarom vragen
mee te bidden?
JAKOBUS 5:16
Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot
stand.

Dank

Gebed

Verhoord

14

12

17

We hebben jullie gevraagd
te bidden voor een goede
balans hier op Cornerstone
tussen inspanning en
ontspanning. Dank de Heer
dat dat goed gaat.

Bid mee voor duidelijkheid
over de plek waar we
uiteindelijk naar toe mogen
gaan. Wil de Heer dat we
naar Thailand of dat we naar
Cambodja gaan?

Joy & Micha hebben het erg
naar hun zin op hun ‘school’.
Ze zien allebei Cornerstone
als hun ‘thuis’. Dat maakt ons
blij en dankbaar!
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Dank mee voor alles wat de
Heer het afgelopen jaar
heeft gedaan. Wat is dat
veel... We zijn blij dat we
ook voor het komende jaar
op Hem mogen vertrouwen.

Bid mee voor de ‘local
ministry’ die we allebei
mogen doen. Talitha werkt
mee met ‘Huis op de muur’
en Mart-Jan werkt met
‘CHAP’.

We hebben sinds de
herfstvakantie een betere
balans in het school leven
hier. We hebben meer rust en
zijn meer gewend aan de
routine hier.
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We overwegen een tweede
jaar bijbelschool. We zien de
meerwaarde ervan maar
willen dit graag zeker weten
of dit een goede stap is.

>>> Vervolg van bladzijde 1
Deze dag gaan we verder met ‘the Old Testament Overview’.
In twee weken gaan we door het Oude Testament. Erg boeiend! De
lessen zijn over het algemeen afwisselend en interactief. Om 10.40
uur hebben we koffiepauze en knuffelen we Micha, die er samen
met zijn juffen en alle andere kinderen ook altijd bij is. Het is een
gezellige boel. We peilen even hoe Micha de dag beleeft en kletsen
wat bij met medestudenten. Na een kwartiertje starten de lessen
weer tot 12.25 uur. Om 11.55 uur racet een van ons naar school
om Joy op te halen. Soms kruipen we dan boven op de bank met
een boek om bij te kletsen, maar als ze de kans krijgt zit Joy graag
nog even bij ons in de klas met alle ‘grote mensen’ en tekent, kijkt
en luistert ze. Om 12.25 uur haalt Mart-Jan Micha op bij ‘childcare’ en ik ga met Joy vast een dienblad met een warme maaltijd
halen bij de centrale keuken. Mjammie! Lasagne en een heerlijke
salade! Joy neemt haar eigen bord mee en samen gaan we naar de
eetzaal. We hebben als gezin een ‘vaste’ tafel en al snel schuiven
er een aantal mensen bij ons aan. Micha laat trots zijn verftekening
zien.
We hebben inmiddels geleerd om heel snel te eten, want om
12.50 uur zijn er alweer mededelingen waarna we bidden per tafel
voor een specifiek gebedspunt. We eten de laatste happen van ons
toetje op en om 13.07 uur is het alweer tijd om Joy naar school te
brengen... Mart-Jan brengt haar en ik leg Micha op bed. Die heeft
zijn middagslaapje nu echt weer nodig!
Om 13.20 uur komt Mart-Jan terug met de post. Leuk, een
kaartje met een mooie bemoediging van Mart-Jans ‘Secret Friend’
en een lekkere Twix! We hebben namelijk allemaal voor een paar
maanden iemand waarvoor we speciaal mogen bidden en die we
mogen verrassen met bijvoorbeeld een bemoediging, het
overnemen van een taak of een klein cadeautje. Voor iedereen is
het een verrassing wie die geheime vriend(in) is. Samen hangen we
even op de bank en onder het genot van een kop thee (met Twix!)
praten we wat na over de lessen. We besluiten de avond vrij te

houden voor wat ontspanning. Ik hang de was nog even op en duik
om 14.00 uur nog een uurtje de bieb in om wat te lezen en te
studeren zodat ik de avond niet meer hoef te studeren en begin van
de volgende week wel mijn essay weer netjes in kan leveren. Elke
week schrijven we 1 of meerdere verslagen.
Om 15.10 uur haal ik Joy van school en Mart-Jan haalt Micha
uit zijn bed. Om 15.30 uur drinken we met zijn allen wat in de
‘koffie-lounge’. Het is droog buiten dus we besluiten nog even naar
buiten te gaan. De trampoline blijft een groot succes! Weer binnen
zetten we gezellig een muziekje aan, maken we een mooie tekening
voor opa, luisteren naar verhalen over school en lezen van Bruun
de beer. Joy en Micha gaan lekker onder de douche en om 18.00
uur rennen ze in hun pyjama naar beneden want het is tijd voor de
broodmaaltijd. De kok zorgt altijd wel voor iets lekkers erbij (een ei,
een soepje of een salade)! Om 18.20 uur oefenen we samen met
alle studenten de tekst van deze week: “Whatever is true, whatever
is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely,
whatever is admirable... If anything is is excellent and praiseworthy,
think about such things!” Als we hem vrijdag kennen kunnen we
chocola verdienen:-)!
Joy en Micha rennen zich nog een poosje drie slagen in de
rondte (wat een energie!) en dan gaan we naar boven: tanden
poetsen, pyjama aan, naar de wc en vaak is er tijd om nog even te
stoeien. Dan gaan we samen op de grond voor het bed luisteren
naar een verhaal uit de kijkbijbel over David en Goliath. Ook
praten we nog wat na over de dag. Wat was leuk? Wat ging goed?
Wat was minder of helemaal niet leuk? Wat was lastig? We bidden
samen en om 19.10 uur, lekker ingestopt, is het tijd om te gaan
slapen. Gelijk ga ik door naar de gebedsruimte waar we van 19.15
- 20.00 uur bidden voor het werk bij Huis op de muur. Om 20.05
uur genieten we samen van een kop thee, bespreken de
binnengekomen mail en dan begint een ontspannen avondje samen.
Heerlijk! Tegen 22.00 uur kruipen we in bed zodat we fit zijn voor
de nieuwe dag die komen gaat!
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“Mama! Gaan we al
naar school?!”
Het is 7.10 uur. Micha is nog maar net
aangekleed, we moeten nog gaan ontbijten
en ‘child-care’ begint pas om 9.00 uur :-)…
Dit geeft iets weer van hoe Micha het vindt
op zijn ‘school’. Elke morgen, tijdens onze
lessen, gaat hij naar ‘child-care’. Hoewel hij
even tijd nodig had om te wennen, zien we
dat hij geniet. Het is gaaf te zien hoe hij
contact legt met de andere kinderen, hoe hij
alle nieuwe dingen oppakt en er op zijn
manier van geniet.
Micha, vind je het leuk om iets te
vertellen over jouw school?
Mmmm, ja hoor!
Hoe gaat het op school?
Goed!
Wie zijn jouw juffrouws?
Ik heb 1 juffrouwtje en die heet
Mirjam. En dan nog 2 juffrouws.
Harriet en Janina. Ik vind ze lief.
Wat doe je allemaal op school?
Ehhm. Liedjes, voetballen met de bal
met die beertjes. In de kring zitten
en
zingen. Werkjes maken. Buiten
spelen. En verder helemaal niks.

Met de juf spelen.
Wat vind je niet leuk?
Ik weet het niet.
Welke liedjes vind je leuk?
Mmm, deze!
“Row, row, row your boat,
gently down the stream.
If you see a crocodile,
don’t forget to scream!
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AAAAHHH!! Crocodile!”
En ik was op de krokodil zijn buik en
dat was heel vet! Hij ging mij niet
opeten!
***
En deze!
“Jesus loves the little children,
all the children of the world.
Red, brown, yellow, black and white,
all are precious in his sight,
Jesus loves the little children
of the world!”
***
Een gedichtje dat we regelmatig horen:
“Five little monkey’s are jumping on the
bed. One fell down and bounced his head.
Mama called the doctor and the
doctor said: ‘No more monkey’s
jumping on the bed!’”

Met wie speel je graag?
Met Manuel en Jonathan.

“Four little monkey’s ...”
“Three little monkey’s ...” Etc.

Wat vind je het leukst op school?

Groetjes van Micha!
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