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Verkenningsreis naar Cambodja...
Aanstaande maandag 14
oktober vliegen Philip Nunn en
ik (Mart-Jan) naar Cambodja. In
de vorige nieuwsbrief hebben
we daarover geschreven.
Via deze korte brief willen we
jullie graag wat praktische
informatie geven zodat jullie
mee kunnen leven en bidden.
In de rechterkolom zien jullie het
reisschema zoals dat er nu uitziet.
Misschien zal het hier en daar nog wel
wat veranderen, maar zo hebben jullie
een aardige indruk van de planning!
Willen jullie meebidden voor het
volgende:
1. Veiligheid onderweg. We zullen
veel reizen en hebben daar
bewaring voor nodig. Ook is de
situatie in Cambodja sinds de
verkiezingen niet heel rustig.
2. Goede contacten met het team dat
we zullen ontmoeten. We willen
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graag weten of dit de plek is
waar we mogen gaan
werken. We hebben best
nog veel vragen en willen
die graag tijdens de reis
stellen. Bid om helderheid in
deze gesprekken.
3. Talitha blijft thuis en zorgt
voor de kinderen. Bid voor
kracht, energie en
mogelijkheden om (via
internet) af en toe even bij te
praten en ervaringen te
wisselen.
4. Philip zal op zondag
spreken in de gemeente in
Phnom Penh, en samen
zullen we een bespreking
hebben in de universiteit. Bid
mee dat we tot een zegen
mogen zijn.
Bij voorbaat dank voor jullie
betrokkenheid en gebed!
Het is een voorrecht om te
mogen gaan, en het is een

Via de website
www.2followus.wordpress.com
kun je jezelf aan- of afmelden
voor deze nieuwsbrief en vind
je ook informatie over de
gebedsbrief die we regelmatig
versturen.

14 oktober - Vertrek Schiphol, start van de
reis, we gaan via Bangkok naar Phnom Penh.

15 oktober - Aankomst in Cambodja,
introductie van het netwerk en de lokale
gemeente.

16 oktober - Reizen naar Suong (zwarte
cirkel), ontmoeten van de zendingswerkers
daar.

17 oktober - Bezoeken van de gemeente en
de projecten in Suong, reizen naar Phnom
Penh.

18 oktober - Reizen naar Takev (bruine
cirkel), ontmoeten van de werkers daar
bezoeken van het centrum waar de projecten
lopen.

19 oktober - Afronden bezoek aan Takev en
terug reizen naar Phnom Penh.

20 oktober - Bezoeken van de gemeente in
Phnom Penh, Philip zal daar ook spreken, en
samen zullen we nog een bespreking hebben
onder studenten in de universiteit daar.

21 oktober - Deze dag staat nu nog ‘vrij’.
We verwachten echter dat die nog wel een
invulling krijgt;-)

