
That Your way may be known on earth, 

Your salvation among the nations. Psalm 67:2
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Lieve vrienden en familie, 

Eindelijk weer een bericht uit 
Spijkenisse. Deze brief heeft te lang op 
zich laten wachten, het spijt ons! Wij 
willen jullie hartelijk bedanken voor jullie 
steun ondanks de lange stilte van onze 
kant. In deze brief geven we een update 
over ons werk en gezin. En we hebben 
een belangrijke mededeling! 

UPDATE
Deze keer beginnen we met de 
kinderen. Het gaat goed met de 
kinderen. David zit al in groep 7 en heeft 
het heel goed naar zijn zin in de klas 
en ook in de kerk. Sinds januari 2021 
gaan we regelmatig naar wijkgemeente 
De Brug in Spijkenisse, waar ook veel 
klas- en schoolgenoten naar toe gaan. 
Op vrijdagavond heeft David snorkel les, 
daar heeft hij veel plezier in. 
Daniël zit nog een jaartje in groep 2 
en heeft net na de vakantie een bril 
gekregen omdat de oogtest bij de 
schoolarts niet goed was. Hij is al 
helemaal gewend aan zijn bril en we 
hopen dat het hem helpt op school. 
Joy gaat 2 ochtenden in de week naar 
de peuterspeelzaal en in maart volgend 
jaar naar de basisschool. Daar heeft ze 
heel veel zin in. 

ELINE 
Helaas ben ik sinds juni thuis met een 
burn-out. Gelukkig gaat het nu iets beter 
en sinds de herfstvakantie werk ik weer 
een ochtend in de week. Mijn collega 
kon veel taken van mij overnemen en het 
werk bij het Anker kon gewoon doorgaan, 
daar ben ik heel dankbaar voor. 

THABISO 
In de afgelopen jaren is het werk in de 
kerk, de ICF Rotterdam Noord, gegroeid. 
Het is geweldig om er getuige van te zijn 

als mensen tot geloof komen. 
Het is ook leuk om mensen uit de hele 
wereld in de kerk te ontmoeten. Wij 
weten hoe het is om in een ander land 
te wonen waar je niemand kent en de 
taal niet spreekt, die ervaring heeft ons 
geholpen ons in te leven in de situatie 
van de mensen die we ontmoeten in 
de kerk en Thabiso heeft sommigen 
van hen ook kunnen helpen hun weg te 
vinden hier in Nederland. 
Sinds het begin van de kerk, in april 
2019 heeft Thabiso in de kerk namens 
OM gewerkt. Daar gaat nu een einde 
aan komen. De kerk draait goed en 
Thabiso ervaart dat het goed is om het 
werk los te laten en zelf een nieuwe 
uitdaging aan te gaan. Die heeft hij 
gevonden in een baan bij het Leger des 
Heils. Vanaf 15 november is hij in dienst 
van het Leger des Heils. Op zondag 
18 december preekt hij afscheid bij de 
ICF Rotterdam Noord. Jullie zijn ook 
van harte uitgenodigd voor deze dienst. 
Die begint om 13.00 uur. Het adres is 
Proveniersstraat 52B in Rotterdam. 
https://www.icfrotterdamnoord.nl/

MEDEDELING 
In december nemen we ook afscheid 
van Operatie Mobilisatie. Vanaf 2007 heb 
ik, Eline, bij Operatie Mobilisatie gewerkt 
en vanaf 2010 samen met Thabiso. We 
hebben heel veel meegemaakt en we 
zijn heel dankbaar voor het werk wat we 
hebben kunnen doen. Terugkijkend zijn 
we vooral dankbaar. We hebben veel 
moeilijke maar vooral ook heel mooie 
dingen meegemaakt. Wij hebben het 
werk kunnen doen dankzij jullie. Wij zijn 
er stil van dat jullie al die jaren bij ons en 
het werk betrokken zijn geweest door 
het sturen van kaarten, mails, het lezen 
van de nieuwsbrief, geven van giften 
en gebed! Het is een reis geweest, van 
vele jaren in Zuid-Afrika, via een periode 

Volg ons ook op Facebook!
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We danken Thabiso en Eline voor hun jarenlange inzet in het delen van de Blijde Boodschap op verschillende plekken 
in deze wereld. Hun werk in Zuid-Afrika, Panama en Nederland, hoe divers ook, stond altijd in het teken van uitreiken 
naar kinderen, armen, mensen van allerlei afkomsten en culturen en anderen die het minder hebben dan wij. 

Ook nu gaat dit door. Eline met haar werk bij het Anker, waar zij kinder- en evangelisatiewerk blijft doen onder 
de armste kinderen in Rotterdam-Zuid, door het bieden van clubwerk, vakantiebijbelweken, muziekles en o.a. 
huiswerkbegeleiding. Ook Thabiso zal in zijn werk bij het Leger des Heils uit blijven reiken naar verschoppelingen, 
mensen van allerlei culturen en levensverhalen en op deze manier ook het Evangelie mogen blijven uitdragen. We 
zijn dankbaar dat God hun wegen zo geleid heeft en dat ze toch datgene kunnen blijven doen waar hun hart naar uit 
gaat, het delen van Gods woord. We bidden hen toe dat God hen zegent in hun werk en gezin. 

Ook als TFC willen wij heel hartelijk alle sponsoren danken voor de afgelopen 15 jaar. Dank voor wie trouw 
sponsorde en voor wie mee bleef bidden. Vanaf januari 2023 zijn de giften niet meer nodig. Om uw machtiging 
te stoppen, kunt u een email aan OM Nederland sturen; naar info.nl@om.org (wij kunnen deze giften niet zelf 
stopzetten, dat moet u zelf doen). 

in Panama naar Nederland. Op elke plek hebben we op 
verschillende manieren geprobeerd ons steentje bij te 
dragen aan het bouwen aan Gods Koninkrijk. Wij bedanken 
u voor het volgen van onze reis, voor de jarenlange steun 
in gebed, meeleven en giften. Uw gift is vanaf januari 2023 
niet meer nodig. Dank voor alles wat u en jullie al die jaren 
voor ons hebben gedaan! 

DANK AAN DE THUISFRONTCOMMISSIE
Bij deze willen we ook de Thuisfrontcommissie (TFC) 
heel hartelijk bedanken voor al het werk dat ze hebben 
gedaan om ons te ondersteunen; vergaderingen, 
sponsoracties opzetten, presentatie-avonden organiseren, 
gebedsavonden organiseren, nieuwsbrieven versturen, 
financiën regelen, klankbord zijn voor ons enz. U ziet, 
het was veel werk, de laatste jaren hadden we vaak 
gesprekken, hoe nu verder? En vaak wisten we het 
niet. Dank jullie wel, dat jullie met ons mee dachten 
en zochten. Het is fijn dat er nu duidelijkheid is en met 
veel dankbaarheid sluiten we een periode van 15 jaar af. 
Dankbaar dat jullie achter ons stonden, om ons heen staan 
en dat we met elkaar, in Gods kracht dit werk hebben 
mogen doen. Leendert en Ria van Wezel, Jan Korevaar, 
Cristiaan en Hanneke Mandemakers, Ria van Herk,  
Wim den Hartog, Jantine de Zwart, Janny Brokking,  
Ewoud van de Graaf en Gera Hakkesteegt, hartelijk 
bedankt! 

CONTACT HOUDEN
We zouden het heel fijn vinden om contact te houden. 
Het Anker verstuurt nieuwsbrieven over het missionair-
diaconale werk in Rotterdam-Zuid, als u het fijn vindt om 

die te ontvangen kunt u een mail sturen naar  
info@hetankercharlois.nl. 
Het is bijzonder hoe God wegen leidt. We hopen dat 
onze wegen nog eens met die van jullie mogen kruisen 
en we blijven verbonden in geloof. 

Hartelijke groeten,
Thabiso, Eline, David, Daniël en Joy Ditsele 

Van de thuisfrontcommissie

Dank voor alles! 
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