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Beste “Sunshine Corner” vrienden,
Ons bezoek aan Sunshine Corner
We zijn net weer terug van een fijne reis naar de
Filippijnen. De kinderen en de staf waren zo blij ons
weer te zien en wij natuurlijk ook, om hen allemaal
weer in goede gezondheid te zien!
Het is altijd een heel gebeuren voor we weg zijn.

Angel

Eerst al de koffers inpakken, we krijgen van Cathay
Pacific altijd 10 kg extra per persoon, dus er kan
een heleboel mee. De mensen die met ons meegaan mogen zelf 15 kg meenemen en wij nemen
de andere 25 kg. We hadden van een bedrijf snoep
mee gekregen en hebben daar heerlijk van kunnen
uitdelen! Ook krijgen we goede kleding en speelgoed
mee. Het is altijd
een heel gebeuren
wat er deze keer en
anders volgende
keer
meegaat.
Al deze spullen
worden in een opslagruimte in SC
in bakken gedaan
en uitgedeeld.
Ook het dorpje
Carcar
deelt
mee. Van onze
Denise
tandarts hadden we dozen vol kleine tubes
tandpasta mee gekregen, dat is altijd erg welkom!

Nieuwe kinderen
Er zijn weer een aantal nieuwe kinderen
gekomen, dat neemt
tegenwoordig veel tijd
omdat ze eerst gescreend worden door
een Overheidsinstantie, dit is om uit te
zoeken of de kinderen echt geen familie hebben die voor
ze kan en wil zorgen.
Het is veel beter
voor de kinderen

Carcar
Zaterdag tijdens de Bijbelstudie in Carcar,
wilde een vrouw iets vertellen en ze begon
erg te huilen, ze vroeg vergeving aan haar
moeder die de Bijbelstudie ook wekelijks bezoekt. Ze zei dat ze al een jaar niet met elkaar
gesproken hadden en dat dit niet goed was. In
het begin wilde de moeder niet vergeven maar
toen ging Gloria, degene die Dik vertaald had,
naar de moeder toe en zei dat als wij elkaar
niet vergeven, God ons ook niet kan vergeven.
Dit staat in het “Onze Vader” Dat begreep ze en
toen omarmde ze elkaar en vergaven elkaar.
Daarna zagen we meerdere mensen naar elkaar
toegaan en zachtjes praten. God was bezig en
zal het afmaken!

Lilia Mae

als ze bij familie in een gezin
kunnen wonen.
Maar
deze
mensen zijn
vaak zelf arm
en hebben net
genoeg geld
om voor hun
eigen kinderen te zorgen.
Scholing kan
dan al helemaal niet en
Marvin
dan blijven straatkinderen een
gewoon verschijnsel, maar er wordt nu toch meer
door de overheid aan gedaan om kinderen naar
school te laten gaan, maar dit neemt veel tijd. Voorheen deed SC zelf het uitzoeken naar familie leden,
maar dit is beter en kost geen extra geld. Mocht u
een van deze nieuwe kinderen willen sponsoren om
ze een goede toekomst te geven, dan horen we dit
graag van u.
Doopdienst
We hebben weer fijne dingen meegemaakt, in het
bergdorpje Carcar, waren 5 personen die de Here
Jezus willen volgen en wekelijks op de Bijbelstudie komen. Ze wilden graag gedoopt worden en
dit is deze keer in zee gebeurd. Het was een heel
feest! We waren met alle SC bewoners naar het
strand gegaan en hebben daar een fijne dag gehad. De weersverwachting was erg slecht, met
veel regen en een storm die later afboog naar Japan. Daardoor zou de zee wild zijn. Het zou eb zijn,
dus zouden we veel verder de zee in moeten lopen.
Dit is allemaal niet door gegaan, het was prachtig
weer en het was gewoon vloed. We hebben allemaal erg genoten en er was voldoende eten en drinken zodat we om 6.30 uur weer bepakt en bezakt
naar SC terug reden. Dit is zo n anderhalf uur rijden!
Toen we net in de auto’s en bus wilden stappen begon het te stortregenen, ongelofelijk hoeveel water
er naar beneden kwam! Knipoog van God?

Eten bij de kinderen
Omdat we deze
keer maar met 4
personen waren,
hebben we in elk
huisgezin
een
keer gegeten. Dit
was erg leuk en zo
heb je meer contact met elkaar.
Gelijk na het
eten deden we
de Avondsluiting.
We zingen wat
en bidden dan.
Daarna komt er
een verhaal en

Ryo

delen we wat
snoep uit. Aan
het eind vragen we ze om
in een kring
te gaan staan
en
bidden
wij als groep
met ze, dan
mogen wij in
het midden
en bidden ze
voor ons. We
genieten er
altijd van!
Zoe

Na 2 weken
was er weer een eind gekomen aan deze reis en
begon de terugreis, we kijken terug op een fijne en
gezegende reis!
Vriendelijke groet,
Dik en Paula van der Sluijs

