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Ja, we schamen ons diep voor het lange uitblijven van deze nieuwsbrief. We hadden en hebben nog 

steeds het goede voornemen om elke twee maanden wat van ons te laten horen. Eindelijk zijn we 

hier dan. 

Om te beginnen willen we jullie allemaal bedanken voor jullie betrokkenheid  bij het missiewerk dat 

we doen in de Baja, Mexico. We moeten bekennen dat jullie veel getrouwer zijn in jullie steun dan 

wij in onze communicatie. 

 

In de afgelopen maanden is er heel wat gebeurd in de school voor de gehandicapte kinderen en we 

zijn dankbaar dat het voor het overgrote deel goede gebeurtenissen zijn met fijne herinneringen. 

 

Weet je nog wel van vroeger, toen je nog jong was, hoe je uitkeek naar de ouderavond waarbij alle 

ouders waren uitgenodigd. Al je schoolwerk moest netjes op je bank worden uitgespreid en 

misschien was je zelfs uitgekozen om de ouders te begroeten of om een toneelstukje op te voeren?  

Dat was echt een hoogtepunt in het schoolgebeuren, of niet soms? 

Donderdag 27 april was de dag waar al onze kinderen naar uitkeken. Elke klas  of groep had een 

stukje of stukjes ingestudeerd en de kinderen waren behoorlijk zzzzzenuwachtig  omdat niet alleen 

de ouders kwamen, maar de hele familie, inclusief opa, oma, broers, zussen en andere aanverwante 

familieleden. 

In totaal waren er meer dan 100 personen aanwezig om de activiteiten van de kinderen te zien en 

om een rondleiding te krijgen door de lokalen en natuurlijk ook het studiemateriaal en het werk van 

de studenten te bewonderen. En weet je nog hoe je naar je ouders zwaaide als het jouw beurt was 

om een stukje op te voeren en hoe je ouders hun nek uitstaken om toch maar alles goed te kunnen 

zien wat je deed? We zijn nu 50 jaar verder maar de ervaringen van een ouderavond  zijn nog steeds 

niet veranderd. 

Het was ook fijn om iedereen eten en drinken te kunnen aanbieden nadat Angelica, de Mexicaanse 

onderwijzeres de ouders alles had verteld en uitgelegd over het  studieprogramma en hierbij ook het 

evangelie kon doorgeven. Het was een geweldige avond waarbij we contacten met de families 

konden leggen en versterken.  

 

We zijn zo dankbaar dat we dit aangepaste onderwijs aan kunnen bieden in een schoolgebouw dat 

er, mede door de gaven vanuit Nederland, is. De kinderen zitten op stoelen betaald door jullie in 

Nederland en dat geldt ook voor de tafels die we gebruiken.  We konden  een studiebibliotheek 

opzetten en lees- en studiematerialen kopen voor de verschillende groepen. We kunnen nu ook 

beginnen met een uitbreiding  van het aantal toiletgelegenheden. Heel gewoon maar zo noodzakelijk 

is het kopen van de dieselolie die nodig is voor de twee bussen die de kinderen iedere dag ophalen 



en weer thuisbrengen. Zegeningen vanuit Nederland die we niet zullen vergeten. Moge onze 

Hemelse Vader jullie zegenen zoals jullie ons zegenen. 

 

                 
 

Intussen zijn we weer naar Canada gereden om de banden met de kinderen en kleinkinderen sterk te 

houden. We hebben een hele fijne tijd gehad en na wat bezoeken aan de dokter en de bottenkraker 

waren we weer gezond genoeg verklaard om terug te gaan naar Mexico en ons werk te hervatten. 

We moesten wel even slikken omdat we afscheid moesten nemen van drie onderwijzers. Luke moest 

weer terug naar de VS voor zijn werk, Kenneth, die vier jaar bij ons was ging trouwen en woont nu in 

het zuiden van Mexico en Angelica kreeg een vaste aanstelling op de missieschool.  

We zijn zo dankbaar dat onze God ook weer nieuwe leerkrachten gegeven heeft  om de lege plaatsen 

in te vullen. 

Zo gaan we weer verder met onze 23 studenten in het programma en drie kinderen op de wachtlijst. 

 

                   
Als ik het zo nalees word ik vervuld met dankbaarheid dat God ons de gelegenheid geeft om dit werk 

te doen, om de kinderen te bemoedigen, om ze in contact te brengen met het evangelie en ze een 

kans te geven voor het bereiken van een beter leven dan hun ouders hebben. 

Willen jullie met ons mee bidden dat we de kracht mogen ontvangen om dit werk te kunnen blijven 

doen, ook als het soms erg zwaar is doordat we zoveel nood zien in de gezinnen waar we mee 

werken? 

 

Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie medeleven in welke vorm dan ook. 

Graag tot de volgende keer, veel liefs en de hartelijke groeten, 

 

Dirk en Mary Kos 

 

 

  

 
Voor verdere informatie over het sturen van een berichtje naar Mary en Dick of het steunen van het project in 
Mexico: Irene en Aad van Mourik, tel. 070 3675684, ajenimvanmourik@telfort.nl 


