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Ere aan Hem die ere toekomt………………….                                                                  
Het is inderdaad met dankbaarheid dat we terugkijken op het jaar 2015 en, al zijn we nog steeds een 
maand verwijderd van 2016, we hebben zoveel redenen om onze dankbaarheid met jullie allen te 
delen. 
Het werk met en voor de gehandicapte en langzaam lerende kinderen is voor iedereen een zegen 
geweest. Toen we negen jaar geleden begonnen met vier kinderen rond de keukentafel hadden we 
nooit kunnen denken dat het zich zou uitbreiden tot een aangepaste school voor bijna 30 kinderen. 
 
Zoals we al eerder geschreven hebben zijn de eerste groep leerlingen die vorig jaar het programma 
verlieten naar de middelbare school gegaan en zij doen het nog steeds erg goed. Ze zien dat er 
deuren voor hen open gaan die voorheen gesloten waren.  
Omdat we nu niet dagelijks contact meer met hen hebben en we toch met hen verbonden willen 
blijven, halen we ze zaterdagsavonds op en gaan we naar een jeugdgroep, georganiseerd door de 
kerk. Ze vinden het heel fijn om bij die “oude” groep betrokken te blijven. De bus lijkt wel een 
kippenhok als ze allemaal bij elkaar zijn. We kunnen er geen woord tussen krijgen. 
Een andere groep leerlingen die het academisch niet kunnen bijbenen brengen we nu in contact met 
de verschillende werkplaatsen op de missie. Op die manier kunnen we zien wat hen het beste ligt en 
waarin ze zichzelf het beste kunnen ontwikkelen. Ze genieten van de middagen waarin ze helpen en 
tegelijkertijd leren. We zijn zo dankbaar voor het personeel die de leerlingen die kans geven. 
 

                    
 
 
We zijn enorm gezegend met het onderwijzend personeel in het onderwijscentrum die de leerlingen 
begeleiden, bemoedigen en aansporen. We hebben elf mensen die alles geven om de gaven, die God 
gegeven heeft, bij de leerlingen te laten ontwikkelen. Negen zijn van Mexicaanse afkomst en daar zijn 
we erg dankbaar voor. Mary heeft een enorme steun aan een onderwijzeres die ontzettend veel 



ervaring heeft, de Mexicaanse wet goed kent en een enorme gave heeft om met personeel om te 
gaan. 
We hebben twee hele fijne dagen gehad omdat we allemaal uitgenodigd waren om een hele grote 
tomaten- en komkommerkwekerij te bezoeken en de volgende dag een hele grote kwekerij met 
verpakkingsmateriaal voor aardbeien en frambozen te bekijken. Iedereen keek werkelijk zijn ogen uit. 
Het fijne was dat het leidinggevend personeel de ogen openden van de kinderen en hun lieten weten 
dat er ook voor hen een toekomst is, zelfs in een rolstoel.  Eén van onze meisjes zei dat ze erg 
geraakt was door het feit dat ze nu zag hoe hard haar moeder moet werken in het veld. Het gaf haar 
een enorme waardering voor wat haar moeder iedere dag moet doen om aan het einde van de week 
met een schamel stukje brood thuis te komen. 
 

                   
 
De werkplaats voor de rolstoelen en alles wat te maken heeft met de gehandicapte hulpmiddelen is 
nog zo’n plek waar we ook veel zegeningen hebben ervaren. We zijn dankbaar voor Sergio die 
dagelijks met de noden in aanraking komt en voor ieder een oplossing zoekt. Er zijn zoveel verhalen 
te vertellen, maar we willen een heel bijzonder verhaal graag met jullie delen. 
We kregen bezoek van een jonge vrouw die de helft van haar rechter onderbeen verloren had door 
een ongeluk met een elektrische kabel en zij had gehoord dat de missie haar misschien wel kon 
helpen. Toen ze de werkplaats binnenkwam was het even erg stil en daarna raakten ze beiden niet 
uitgepraat. 
 

                           
 
Wat was het geval? Beiden herinnerden zich de tijd dat ze elkaar voor het eerst hadden ontmoet in 
het ziekenhuis, zo’n 13 jaar geleden, toen niet alleen zij naar de VS was gebracht met een afgebrand 
been, maar met Sergio die in dezelfde situatie zat. Beiden waren op dezelfde zaal ondergebracht en 
waren door hetzelfde diepe dal gegaan van enorme pijn en vele vragen. Het is goed voor te stellen dat 
er veel verhalen loskwamen en ook wat een zegen het was en is voor Sergio om te kunnen helpen 
met het maken van een passend onderbeen. Het was één van de momenten in het leven van Sergio 
dat hij de zegen die hij had ontvangen, door kon geven aan een medemens in nood. 
We zijn dankbaar voor al deze zegeningen die we mochten ontvangen en uitdelen. We zijn dankbaar 
voor de wijze waarop jullie allen ons tot steun zijn geweest. We zijn dankbaar voor jullie gebeden voor 
ons, de gaven die we mochten ontvangen, het medeleven met de kinderen in het programma en ja, 
jullie kunnen in het Nederlands schrijven, we vertalen het wel voor de jeugd hier. 
Boven alles, we danken onze Hemelse Vader voor Zijn trouw voor ons en voor de missiepost in zijn 
totaliteit, voor de gezondheid die we mogen genieten en voor die speciale momenten die ons laten 
zien dat God ons nabij is. 



                                                                  
 
Persoonlijk zijn we ook gezegend met de geboorte van ons achtste kleinkind   Jack William Miguel 
Davis. Een gezond mannetje die heel snel  en hartelijk lacht en veel op zijn OPA lijkt.   Nou, dat is niet 
helemaal waar hoor, hij lijkt precies op zijn VADER.    Een ander hoogtepunt was het bezoek van onze 
twee kleindochters in april/mei. We heben een geweldige tijd met elkaar gehad, dat kun je wel 
begrijpen. 
We zijn ook geweldig dankbaar dat we, zo God wil en wij leven, in november volgend jaar een begin 
kunnen maken met de bouw van een onderwijscentrum die in noden zal voorzien voor de 
gehandicapte kinderen maar ook voor alle kinderen op de missie die naar het voortgezet onderwijs 
gaan. Een basis school in Canada, waar onze dochter Irene lesgeeft, heeft dat project opgepakt en zij 
hopen dat volgend jaar te kunnen verwezenlijken.  
En nu komen we weer dichter bij het Kerstfeest. Een tijd om 2015 met alle goede en kwade dagen bij 
de kribbe in de stal neer te leggen, om Hem te danken voor de geweldige zegeningen maar ook om 
nieuwe kracht en genade te bidden voor de moeilijke tijden die je door moet gaan. Moge onze God 
jullie zegenen en in genade en bemoediging jullie omringen als we allen Zijn geboorte gedenken en 
als we de drempel van het jaar weer overstappen en er nieuwe momenten volgen waarin we de 
wereld kunnen laten zien wie de God is die we dienen. 
 

                                        
                      Dirk en Mary Kos      
dirkandmary@gmail.com 
                           Meer informatie aangaande de missie kun je vinden op: ffhm.org  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

mailto:dirkandmary@gmail.com

