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Lieve familie en vrienden, 
 

We hebben genoten van de berichten van een koud 
kikkerland, sneeuw, ijs, schaatsen en glijden! Heel wat 
anders dan het warme Cebu! 
 

Ons nieuw jaar begon verbazend anders dan we hadden 
verwacht. En ik denk dat dat het kenmerk is van dit 
seizoen. Het is speciaal om te zien hoe God in alle 
omstandigheden meewerkt ten goede voor hen die 
Hem liefhebben. 
 

HET ISOLATIE KAMP 

Na een heel mooie en unieke Kerst testte Charlotte 

(mede-leidster) positief met COVID en ook haar 

huisgenoot Raulyn. Dezelfde dag nog werden ze 

opgehaald met een jeep en geplaatst in een isolatie- 

centrum. Opnieuw zijn we dan op een plek waar God 

Zijn licht wil laten schijnen. Velen van ons werden 

getest en moesten in thuis-isolatie. Het overheids- 

islolatie-centrum is een primitief kamp met alle Covid- 

patiënten bij elkaar. Gedurende deze tijd werd Nhing, 

een ander teamleidster ziek met longontsteking. Zij 

werd door haar werkgever in een hotel geplaatst. Ook 

Jo, en haar zoon Ruben (UK teamleden van ons End 

Osec project) en Kerrin (Australische medewerkster van 

ons meisjeshuis) werden behoorlijk ziek. 

Het was een spannende tijd, aangezien ons meisjeshuis 

ook met Charlotte en Raulyn in contact was geweest. 

Gelukkig ging het goed met hen en hoefde niemand  

buitenshuis geplaatst te worden.  
 

Charlotte en Raulyn hadden lichte symptomen en 

knapten snel op. We konden hen helpen met goede 

maaltijden en ze mochten een zegen zijn voor de 

mensen om hen heen.  
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Jo, Ruben en Kerrin knapten op, maar Nhing werd 

steeds zieker. Na een herhalings test bleek ze toch 

Covid positief te zijn. Na twee weken in het kamp 

geweest te zijn, kwamen Charlotte en Raulyn thuis en 

een paar dagen later kwam Nhing in het kamp.  
 

Evelyn, die ook een beetje ziek was geweest, werd 

helaas Covid positief getest, voordat ze terug naar het 

meisjeshuis kan om als bewaker te werken. Haar familie 

werd getest en zij werd ook in het isolatiekamp 

geplaatst.  Omdat Nhing nog vrij ziek was, was het een 

zegen om Evelyn daar te hebben om met Nhing te 

bidden. En Nhing knapte op.  Als eerste ontmoetten zij 

een oudere vrouw die blind begon te worden en zij 

hielpen met de oogdruppels. Deze vrouw nam Jezus aan 

en werd vervuld met de kracht ven de Heilige Geest.  In 

het kamp waren ook moeders die na een keizersnee 

Covid positief waren. Nhing (zij is verloskundige) hielp 

haar om de wond te verzorgen en leerde de moeders 

hun baby’s te verzorgen. Dit was het begin en Nhing en 

Evelyn mochten velen tot Jezus leiden en velen werden 

vervuld met de kracht van de Heilige Geest. Wat een 

speciale tijd hadden ze en wat een bemoediging was dit 

voor ons team.  

Na 14 dagen kwamen Nhing en Evelyn uit het kamp, 

maar nu was Lito ziek, hij is in ons leidersteam en is 

getrouwd met Rhea die jarenlang het meisjeshuis heeft 

geleid en nu samenwoont met twee van onze meiden 

en vooral zich richt op het papierwerk. Ook hij was 

Covid positief en is ook in een kamp in Talisay geplaatst. 

Het gaat goed met hem. Rhea en de meiden hadden 

ook lichte symptomen en doen zelf isolatie (aangezien 

ze niet getest zijn, worden ze niet uitgeplaatst).  
 

In dit alles zien we hoe God aan het werk is en situaties 

gebruikt.  
 

GEMEENTE ZIJN 

Als gemeente zenden we nog elke week onze online 

dienst uit, we recorden, we editen, en proberen nieuwe 

dingen. Daarnaast proberen we online groepen te 

vormen om elkaar te bemoedigen.  Dit blijft een 

uitdaging aangezien internet connectie hier niet vanzelf 

sprekend is. We komen in kleine groepen bij elkaar op 

zondag. 
 



GEZINSLEVEN 

De kinderen zijn op online-school en ze doen het goed, 

wat een zegen is. Caleb en Aleeza mogen nog niet het 

huis uit. Maar mogen wel op vakantie. Dus dat hebben 

we gedaan! Heerlijk genoten in een resort een uur 

rijden hier vandaag! Er was alleen nog één ander gast- 

gezin. Dus de zwembaden en het strand waren bijna 

helemaal voor onszelf. Het restaurant was leeg. Wat 

een rare situatie in dit toeristenland. 
 

 
Zeesterren in allerlei kleuren (en dan: allemaal terug in zee) 

 

Ik, Tabitha overzie en werk nog altijd op de 

administratie. We hebben een klein team en zijn 

dankbaar voor alle hulp (Rianne uit NL is nog steeds 

deel hiervan!).  

Daarnaast bidden Abner en ik met verschillende 

teamgenoten voor innerlijke genezing. Dit doen we 

online en soms in persoon. Het is zo bijzonder te zien 

hoe Jezus de gebroken harten geneest, maar zo nieuw 

(raar) om dit online te doen. 
 

LEEFGEMEENSCHAPPEN  

We hebben 6 leefgemeenschappen waar we met 

ongeveer 15 personen (bestaande uit kinderen, tieners, 

gezinnen), met elkaar leren leven.  Dit is een 

voortdurende ‘learning curve’ en we zijn dankbaar voor 

Gods voorziening en leiding. Ook zijn we volop bezig 

met de voorbereiding om ook voor kinderen, die online 

misbruikt zijn geweest, een veilige en genezende 

leefgemeenschap te openen.  Dit is een groeiend 

probleem hier in de Filippijnen. Dit gaat om jonge 

kinderen, jongens en meisjes. Jezus geeft leven, 

genezing en vrijheid en Zijn Koninkrijk behoort ook toe 

aan deze kinderen.  

Rechts bovenaan: het huis, dat kon worden aangekocht 

dankzij giften uit HongKong. 

 

 
Er moet nog wel een en ander opgeknapt worden! 

 

We willen iedereen van harte bedanken voor de 

betrokkenheid en gebeden. Veel liefs van ons!  
 

 

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 de kerk van 
Cebu City Vineyard, vermeld dan svp CCV 
Filippijnen 
 

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

