
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 3 Fam. Blok – december 2020 

Guinee-Bissau 

Bijbel- en cultuurschool – All Nations 
Als u de afgelopen maanden op de dinsdag- en donderdagmorgen even een kijkje bij ons 
in huis zou hebben genomen, zou het heel stil zijn en zou u alleen twee mensen 
geconcentreerd achter de laptop hebben zien zitten terwijl de kinderen op de 
peuterspeelzaal en op school zijn. Vanaf september zijn wij namelijk gestart met de 
Bijbel- en cultuurschool All Nations. Tot 20 december D.V. volgen we zo’n 10 tot 12 uur 
online lessen per week. Het is een intensieve, maar ook een waardevolle periode. 
Zomaar een greep uit de onderwerpen die we de afgelopen periode hebben bestudeerd. 
Hoe ga ik om met de activiteiten en gebeurtenissen in mijn leven? Wat zegt het Oude 
Testament en het Nieuwe Testament over zending? Wat kunnen we hiervan leren in 
deze tijd? Welke betekenis heeft zending en roeping voor mij persoonlijk? Wat is 
cultuur? Welk effect heeft het op kinderen om op te groeien in een nieuwe cultuur 
(Third Culture Kids)? Hoe kan je effectief werken in een cross-cultureel team? Wat zegt 
de Bijbel over het omgaan met conflicten in een cross-cultureel team? Hoe leef je als 
christen tussen mensen die leven in armoede? 
Wat zo waardevol en interessant is, is om rondom deze onderwerpen samen te werken 
en te discussiëren met mede christenen wereldwijd. Van Tanzania tot Ierland en van 
China tot Nederland met verschil in opvoeding, traditie, leefomgeving en manieren van 
communiceren maar met één gemeenschappelijk fundament Jezus Christus.   
Naast de Bijbelschool hebben we onze banen nog en hebben we de afgelopen periode 
verder contacten gelegd in Nederland. Waardoor we meer informatie hebben 
ingewonnen en uitgewerkt voor het project.  
 

Filmpje 
Er is nog iets…wat we hebben gedaan! Ons huis leek wel een filmstudio; met speciale 
lampen, reflectiescherm en microfooninstallatie. Het resultaat is een voorstelfilmpje 
zodat we ondanks de coronamaatregelen u toch wat kunnen vertellen over wie we zijn 
en het werk wat we hopen te gaan doen. Als u hem nog niet heeft gezien, hier is het te 
vinden https://www.youtube.com/watch?v=0lHDiRNigPk  of scan de QR-code op de 
volgende pagina.  
En zo worden we stapje voor stapje verder toegerust en vullen onze rugzakken met 
bagage. Wat zien we er naar uit om de taken in Guinee-Bissau op te mogen gaan pakken, 
om de bagage te gebruiken en daar een middel te mogen zijn met name onder kinderen 
tot eer van Zijn Naam.  

In deze nieuwsbrief 

- Bijbel- en cultuurschool 

- Filmpje 

- Nieuws vanuit Guinee-

Bissau 

- Vanuit het Hometeam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jannafien en Jan-Onno zijn er klaar 

voor om naar school te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

De filmopname 

 

Meer informatie 

We verwijzen u graag naar de 

website van stichting Kimon: 

https://kimon.nl/campaigns/familie-

blok/ 

 

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal 

ontvangen, heeft u vragen of 

suggesties? Stuur dan een mail 

naar 

hometeamfamblok@outlook.com  

 

Beste familie, vrienden, gemeenteleden en bekenden, 
 

De donkere wintermaanden, met af en toe een stralende zon, zijn aangebroken. Een tijd 

waarin zoveel dingen anders zijn dan anders en onzeker zijn voor iedereen… maar ondanks 

alles is Jezus Christus gisteren en heden dezelfde, Hij regeert wereldwijd! 

Dat is iets wat wij de afgelopen tijd ook hebben morgen ervaren. We nemen u graag mee naar 

de voorbereidingen van de afgelopen maanden. 

https://www.youtube.com/watch?v=0lHDiRNigPk
https://kimon.nl/campaigns/familie-blok/
https://kimon.nl/campaigns/familie-blok/
mailto:hometeamfamblok@outlook.com


 

 

 
‘Neem ons leven laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer.’ Hoe kunnen we onze  

n, kwaliteiten en ervaringen inzetten tot Zijn eer en ten dienste van onze naaste? 
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Tijdpad   
 

 
Hartelijke groeten, 

Nieuws vanuit Guinee-Bissau 
In Guinee-Bissau gaan de ontwikkelingen ook door. Door het coronavirus hebben 
Marianne en Gerda de bezoeken voor het evangelisatiewerk en de bezoeken aan de 
kinderen met een beperking niet kunnen doen. Toch gaat Gods werk door! Juist doordat 
er nu een Bijbelse boodschap per radio uitgezonden wordt, zijn er Moslims die anders 
niet bereikt werden en nu meeluisteren! Inmiddels zijn de regels versoepeld en kan het 
werk ook buiten de compound zelf voortgezet worden.  
De nood in Guinee-Bissau is hoog…het werk is veel. Marianne en Gerda zien daarom uit 
naar onze komst! 

Hartelijke groeten, Jos & Jolena, Jannafien en Jan-Onno Blok 
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Installeren                      Bijbelschool All Nations online volgen (sept-dec.)   
Hometeam                      
   
Start studie Creools                                                                                   intensievere taalstudie                                                             verwachte uitzending  
  

  

 

 

Kinderen betrokken bij het 

project. 

Gebedspunten 

Wilt u/jij danken: 

- voor de toerusting die  

  we krijgen  door  

  middel van de bijbel-  

  en cultuurschool. 

- dat Hij regeert: het  

   werk wat ook in deze  

   tijd in Guinee- Bissau  

   door mag gaan. 

Wilt u/ jij bidden: 

- dat we ons oog in alles  

   gevestigd mogen  

   houden op Hem 

- dat er in de financiën  

   voorzien mag worden. 

- om zegen, kracht en  

   wijsheid voor  

   Marianne en Gerda in  

   het werk wat ze in  

   Guinee-Bissau mogen  

   doen. 

 

VVaannuuiitt  hheett  HHoommeetteeaamm  
De laatste maanden hebben Jos en Jolena niet stil gezeten, zoals u heeft kunnen lezen. 

Maar ook in het Hometeam is er veel werk verzet. Zo zijn er acties opgezet, denken we na 

over het leggen en onderhouden van contacten en heeft de financiële stand van zaken 

zeker onze aandacht. We beseffen allemaal dat we hierin afhankelijk zijn van de zegen 

van de Heere. Daarom vragen we u opnieuw familie Blok en het waardevolle werk in 

Guinee-Bisaau te gedenken in het gebed.  

We zijn blij met de mooie, professionele promotiefilm, waarin we u in vogelvlucht kennis 

kunnen laten maken met familie Blok.  We zijn Wouter en Sophie (van Wensmedia) heel 

dankbaar voor hun enthousiaste medewerking en bijdrage hierin.  

 
 
 

Zoals u aan de thermometer kunt zien, staat deze nu op 

ruim een kwart van het benodigde bedrag. Daar zijn we 

blij mee en we willen u hartelijk danken voor uw steun! 

Tegelijkertijd hebben we nog heel wat steun nodig om 

aan de benodigde 85% te komen. Daarom doen we een 

dringend beroep op u: Heeft u nog geen financiële steun 

toegezegd? Dan wijzen we u graag op het digitale 

donatieformulier, waardoor u binnen enkele klikken dit 

alsnog kunt doen.   

https://kimon.nl/steun-een-veldwerker/  

Of maak gebruik van het donatieformulier op de 

volgende pagina.  

Alvast hartelijk dank! 

 

 

28% 

https://kimon.nl/steun-een-veldwerker/


 

AAccttiieess 
  

Kaarten  
Een aantal leerlingen uit groep 7a van de Koningin Julianaschool 

heeft kaarten/sierappeltjes verkocht. Bedankt Machaliene, Joas, 

Marit en Lotte!    

Kinderpyama’s 
Een spontane actie kinderpyama verkoop! Er zijn 40 kinderpyama’s 
verkocht voor het goede doel. Dankjewel Jacobine! 

Mondkapjes  
Ook de naaisters van de mondkapjes hebben de afgelopen periode 
flink doorgewerkt. Er zijn zo’n 150 mondkapjes verkocht, wat dus niet alleen veel werk, maar ook een 
mooi bedrag opleverde! Bestellen kan nog steeds. Stuur een berichtje naar 06-34954433 

Boekenbeurs 
Helaas hebben we de datum voor de boekenbeurs uit moeten stellen naar februari. Tegelijkertijd 
betekent dit, dat we langer de tijd hebben om boeken in te zamelen. Er is al heel veel 
binnengekomen van kinderboeken, tijdschriften, theologie tot romans. Maar er kan nog meer bij, we 
stapelen gewoon verder! Wij hebben er al zin in! Houd het Kerkelijk Nieuws in de gaten, meer 
informatie volgt.    

Fruitactie 
In januari kunt u een mooie fruitactie tegemoet zien! Na de decembermaand denken we extra goed 
aan de nodige vitamines en door mee te doen steunt u natuurlijk ook familie Blok. De bestellijst vindt 
u in januari op de deurmat.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Taartbakactie  

Herinnert u het zich nog? De bakactie van het voorjaar van 2018? Wat zijn er toen veel 

taarten gebakken en verkocht! Wij willen deze actie in het voorjaar van 2021 gaan 

herhalen. Maar dat kunnen we niet zonder uw hulp. Daarom de volgende, dringende 

oproep:  

Gezocht:  

Bakkers! Sta je graag in de keuken om iets te bakken? Heb je een specialiteit waarvan je 
anderen graag mee laat genieten? Dan is deze actie net wat voor jou. Meld je gauw aan  
bij ons hometeam!  
 
Daarnaast zijn we op zoek naar een coördinator van de Taartbakactie.  
Wat vragen we van jou: 

- Aanvragen koppelen aan de juiste bakkers 
- Regelen van het ophalen en bezorgen van de taarten/ baksels 
- Dat je het aanspreekpunt bent voor deze actie 
Dit betreft een periode van 3 maanden! Wie wil hier tijd en energie in steken? We 
horen het graag van u/je!  

 
Aanmelden: Mail naar hometeamfamblok@outlook.com  

mailto:hometeamfamblok@outlook.com


 

 

 

 

 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 
 

Graag ondersteun ik de uitzending van familie Blok naar Guinee-Bissau 

 

□ Ik machtig de 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:______________________________________________________________________________ 

E-mail (i.v.m. nieuwsbrieven):____________________________________________________________________ 

Handtekening:_________________________________________________________________________________ 

* doorhalen wat niet van toepassing is; eventueel zelf een bedrag aangeven 
** 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 

Eenmalige giften zijn welkom op: NL70 RABO 0157 5187 44  t.n.v Stichting Kimon – o.v.v. uitzending familie Blok 

Leuke Kraamkadootjes  
Leuke (kraam)kadootjes 

voor een mooi prijsje. 

Verschillende designs 

mogelijk. Bestellen? 

Neem contact op met 

Hanneke den Braber via 

hakebraber@gmail.com  

Het bedrag kunt u zelf 

direct overmaken naar 

NL70 RABO 0157 

5187 44   

t.n.v Stichting Kimon – 

o.v.v. uitzending 

familie Blok  

Babymutsje 4 euro 
Broekje 5,50 euro 

Poppendraagzak, zowel 
op de buik als de rug te 
dragen. 7,50 euro 

Leuk brievenbuskadootje  
2,75 euro per stuk 2 voor 5 euro 

Slofjes 5 euro 
Slabjes 3 euro per stuk  

mailto:hometeamfamblok@outlook.com
mailto:hakebraber@gmail.com

