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Lieve familie en vrienden, 
 

Quarantaine 
 

In Cebu City zijn we nog steeds in quarantaine. Kinderen 

onder 15 en ouderen boven de 65 jaar mogen officieel 

niet uit huis. Maar omdat er minder COVID gevallen 

zijn, wordt er geen strenge controle gehouden en vult 

onze straat zich weer met kinderen. Maar verder dan je 

eigen straat ga je eigenlijk niet.  
 

Onze gemeentes  
 

Als gemeente en teams komen we online bij elkaar. Als 

gezin zijn we om de twee weken verantwoordelijk voor 

de zondag uitzending. Veel creativiteit, mixen, muziek 

etc., komen eraan te pas. We zijn hier allemaal een paar 

dagen druk mee. Wie had dit ooit kunnen bedenken!  
 

Het bijzondere is, dat we op deze manier nu ook in 

contact zijn met onze mensen op de eilanden. 

Naast de online kerkdienst hebben we diensten op 

zondag, maar in kleinere groepen, ook omdat de 

kinderen nog niet uit huis mogen. En onze ruimtes met 

sociale afstand houden, nu een kleine capaciteit heeft. 

 
Kleine ‘afstandelijke’ samenkomsten 

Het is een lastig seizoen voor de gemeentes; bezoeken 

afleggen in de dichtbevolkte gebieden is niet risicoloos 

en de armen beschikken niet over goede internet 

verbindingen. 
 

Scholen 
 

Alle scholen geven de lessen online of met modules.  In 

ons gezin zijn de 3 kinderen online en komen nog twee 

studenten hier hun lessen online volgen.  

 
 

 

Caleb online met de ‘juf’ op het scherm  
 

Ikzelf assisteer Aleeza (5 jaar) met haar online lessen. 

Het is mooi om te zien hoe ze leert lezen en rekenen en 

ik deze mijlpaal zo van dichtbij kan meemaken. 

Als organisatie zijn we nog steeds actief met het 

ondersteunen van het schoolgeld voor de studenten en 

doen we online jeugd- en jong volwassenengroepen. 
 

Community huizen 
 

Als organisatie geloven we in het samen leren en leven, 

vooral voor degenen die van een misbruikt of verslaaf-

den achtergrond komen. Op het moment hebben we 

zeven van deze leefgemeenschappen. 

Zoals je kon lezen in de vorige brief hebben we het 

verlangen om ook huizen te openen voor kinderen die 

gered zijn uit online seksueel misbruik. We hebben 

goed nieuws!! We konden, met financiering uit 

HongKong, een groot stuk land kopen met een eerste 

huis.  

 



We werken eraan om dit klaar te krijgen en hopelijk 

begin volgend jaar de eerste kinderen op te vangen. Er 

is ruimte voor groei en we hopen meer huizen op het 

bijbehorende land te bouwen en per huishouden vijf 

kinderen op te vangen.  
 

Kerstvieringen 
 

We hopen dat de betekenis van kerst: de hoop die Jezus 

brengt, op verschillende wijzen te vieren. We zullen 

pakketten uitdelen, en kleinschalige vieringen in het 

Missionhuis hebben, we hopen voedsel uit te delen aan 

mensen die op de straat wonen, we hopen de mensen 

die in de isolatiecentra zijn te bemoedigen met kaarten.  

Waar we kunnen Zijn licht te verspreiden en natuurlijk 

werken we aan een speciale online dienst. 
 

Ons gezin 
 

Aleeza vierde haar 5de verjaardag afgelopen September! 

Ze is onze slimme lieve meid en ze kan al zo mooi 

tekenen: kastelen, astronauten en zeemeerminnen. Vol 

met kleine details. 

 

                        Aleeza al weer 5 jaar!! 

Abner en ik vierden afgelopen oktober dat we 17 jaar 

getrouwd zijn, voor het eerst na maanden in 

quarantaine eindelijk de stad uit naar het strand! Echt 

genoten hiervan! 

 

            Samen een dagje uit!! 

Samuel is druk met het recorden van de nieuwe 

liederen die zijn band schrijft, en met het mixen en 

maken van video recordings voor een schoolproductie.   

Caleb heeft plezier in school, skateboarden, het creëren 

van spelletjes etc.  

We zijn dankbaar dat ook in deze tijd van beperkingen 

we uit Zijn Genade mogen leven! 

Veel lieve groeten van uit Cebu van onze mensen 

en families hier aan jullie als familie en vrienden 

in Nederland en wensen jullie een gezegend 

Kerstfeest en een mooi 2021!! 

 

Abner en Tabitha, Samuel, Caleb en Aleeza! 

 

E-mailadres: tabithacavan@gmail.com 

Website: 
www.ststephenssociety.com/en/projects.php 
 

Als je een gift wilt overmaken om hen te 
ondersteunen, dan kan dat, belasting-
aftrekbaar: 

Stichting GA, Aalsmeerderbrug 

Bankrekeningnr NL29RABO  03001 80 195        

Onder vermelding: Zending Filippijnen  

Als het specifiek bedoeld is voor het 
quarantaine huisje (ook belasting aftrekbaar) 
vermeld dan: Gift q-huisje. 

 

http://www.ststephenssociety.com/en/projects.php

