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Feest
De overdracht zal in februari 2019 gebeuren en we
gaan er een feest van maken! We willen ze graag een
afscheidscadeau geven, mocht u iets willen bijdragen
dan kunt u dat doen op banknummer: NL10 ABNA
0450 1292 68 met vermelding: “afscheidscadeau”.
De kinderen
Toen de kinderen van S.C. het hoorden dat Lenie en
Tito op het terrein van S.C. bleven wonen waren ze
erg blij. Lenie is al sinds 1999 een moeder voor velen, ook voor de kinderen die al uit S.C. weg zijn en
terug in de maatschappij zijn, terwijl Tito veel aan de
bouw activiteiten heeft gewerkt. Sinds begin dit jaar
is er heel veel gedaan aan achterstallig onderhoud
en we zijn er nog niet, maar het begint er al heel netjes uit te zien in S.C. Zelfs een paar jongens helpen
mee om hun huis van binnen te schilderen.
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Beste “Sunshine Corner” vrienden,
We zijn als groep net weer terug uit het warme Cebu
op de Filippijnen en moeten weer even wennen aan
de kou hier in Nederland. Het was zoals gewoonlijk
weer een fijne en gezegende tijd en het was leuk om
iedereen weer terug te zien!

Ghenee en Ace de nieuwe directie

een beslissing zou nemen. Dit was voor ons ook een
antwoord op ons gebed! We hebben er met elkaar
over gepraat en haar toen aangenomen als direc-

Inkopen
Ook de inkopen voor mijn winkeltje gingen prima,
het is altijd weer leuk om bij de oudere dames, waar
we altijd kopen, enkele nieuwe dingen te zien, en we
hebben weer veel ingekocht.
Evangelisatie
Op zaterdag gingen we naar de Evangelisatie in
Carcar. De mensen zaten al op ons te wachten en
hadden een spandoek opgehangen met “Welkom
Visite”. Omdat het nu weer op zaterdag is kunnen er
meer volwassenen, tieners en kinderen komen. Op
woensdagmiddag spijbelden sommige kinderen om

Uitdelen in Carcar

Activiteiten
Het was weer erg leuk om een aantal kinderen te
zien die voorheen in S.C. waren. Het is fijn om te
zien als het goed met ze gaat. De welkomstavond
was weer prachtig, ze hadden weer allemaal nieuwe stukjes ingestudeerd. Ze vinden het altijd heel
naar de kinderevangelisatie dienst te komen, dus
hebben de ouders gevraagd of het weer op zaterdag
kon. Lenie had kleding en speelgoed bij zich, wat
uitgedeeld werd. Ze vinden alles mooi, want ze zijn
arm. Het was een fijne middag en op de terugweg
zijn we naar een Mc. Donalds restaurant gegaan om
de 17e verjaardag van onze aanwezige kleinzoon te
vieren.

Welkomstavond

Veranderingen
Het komende jaar gaat er veel veranderen in Sunshine Corner. Lenie en Tito gaan per 1 maart 2019
met pensioen. Ze hadden dit al twee jaar geleden
aan ons verteld maar wij wisten niet hoe het dan
verder moest. We vonden het moeilijk omdat je van
een afstand moeilijk kan bepalen wie er geschikt
is. Hoe vinden we een goede nieuwe directrice? We
hebben er veel voor gebeden en God heeft een geweldige oplossing gegeven. Ghenee, hun dochter
gaat het overnemen. Haar man Ace, staat achter
haar en zal haar terzijde staan. Ghenee en Ace zijn
beide advocaat en hadden een drukke baan. Ghenee raakte haar baan kwijt doordat haar baas kort
geleden met pensioen ging. Toen haar moeder Lenie zei dat Tito en zij ook binnenkort met pensioen
gingen, heeft Ghenee er veel voor gebeden en gaf te
kennen dat zij, als Dik en ik akkoord gingen ze eerst
met ons wilde spreken over de mogelijkheden en
consequenties over een eventuele opvolging en dan

kinderdienst Carcar

trice. Ghenee zei dat ze in S.C.is opgegroeid en weet
wat er allemaal speelt en nodig is. Deze beslissing
heeft ook tot gevolg dat Lenie en Tito in het huis
kunnen blijven wonen met de kinderen en kleinkinderen. Ze hoeven nu geen andere woonruimte te
zoeken. God had het niet beter kunnen bedenken!
We zijn Hem erg dankbaar voor deze oplossing!

spannend om voor ons op te treden. We zijn ook
weer met zijn allen een lange dag naar het strand
geweest en omdat de kinderen een week vrij waren,
zijn we tot s avonds na het eten gebleven. Om 9 uur
’s-morgens stond iedereen te trappelen om op weg
te gaan. De rit erheen duurt ongeveer anderhalf uur
maar de terugweg langer omdat het verkeer dan
vast zit. Maar we vinden het allemaal de moeite
waard! Er wordt voor de hele dag eten en drinken
mee gezeuld, de lunch is ’s morgens heel vroeg
klaargemaakt en voor het avondeten word daar
gekookt en gebarbecued. Je huurt daar een grote
cabine met een stuk grond eromheen waar tafels
en stoelen staan. Het zeewater was lekker en de
kinderen zochten zeesterren die allemaal prachtige
kleuren hebben, vaak donkerrood. Als ze op weg
naar huis gaan liggen er veel te slapen. Die avond is
het heel stil in Sunshine Corner.

Spelletjes
Onze oudste dochter en 2 kleinzoons van 13 en 17
jaar oud waren deze keer ook mee en ze hebben
genoten. Ze speelden met de kinderen buiten. We
hebben deze keer glazen gekocht en de kinderen
hebben ze geschilderd, er zaten kunstwerkjes tussen. Ook hadden we stoepkrijt bij ons en dat doet
het altijd goed, het hele basketbalveld was vol tekeningen.
De tijd gaat erg snel. Eind volgende maand is het
alweer Kerstfeest. We wensen u allen een hele fijne
en gezegende tijd toe.
Hartelijke groeten, ook namens S.C.
Dik en Paula van der Sluijs

