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Kerstgroeten 2012
Lieve familie en vrienden,
Wat gaat het jaar toch snel hè? Het lijkt nog zo kortgeleden dat we de kerst cd's opruimden
en nu kunnen we ze weer uit de kast halen. De eerste cd die gisteren naar boven kwam was
Martin Mans 2, improvisaties op bekende kerstliederen. Ik moet eerlijk zeggen, het is mijn
meest geliefde cd en ik dronk elk stuk in als een kop warme chocola gedurende een koude
middag in de winter. Het warmde ons beiden. Is het niet wonderlijk dat die band met
Nederland er nog steeds is, alhoewel we al 30 jaar buiten Nederland wonen? Ja, we weten
dat die band er altijd zal zijn.
Wat ook zo wonderlijk is, is dat jullie ons ook niet vergeten zijn. We hebben dat ook in het
afgelopen jaar weer gezien. De steun die we van jullie mochten ontvangen in gebeden,
gaven, kaarten met opbeurende boodschappen, e-mails. Ja, we weten dat er een biddend
front in Nederland is dat ons draagt en verdraagt. We danken onze Hemelse Vader voor het
voortdurende contact dat we met jullie mogen hebben.
We hebben een heel druk jaar achter de rug. Zoals jullie weten kwam Mary behoorlijk in de
knoop in augustus door het vertrekken van DRIE medewerkers uit het programma. We
weten dat dat de gang van zaken is in het zendingsveld, er is een tijd van komen en een tijd
van gaan, maar het is altijd moeilijk om het "gaan" te verwerken. Maar ook dit jaar is God ons
trouw gebleven. Hij heeft de juiste personen ook dit jaar naar de missie geleid. Personen die
God lief hebben en een liefde hebben voor de gehandicapten.

We zijn erg dankbaar voor de twee onderwijzers die nog een jaar extra zijn gebleven.
Stabiliteit is zo belangrijk in het leven van de kinderen. Ze hebben al meer dan genoeg
moeilijkheden te verwerken als ze thuis zijn en daarom is het een zegen als we stabiliteit aan
hen kunnen geven in het "Learning Center".
Regelmatig ontvangen we ook goede ideeën van nieuwe leerkrachten die ervaring hebben
opgedaan in ander landen en op zendingsposten. We ervaren dat gehandicapte kinderen
vaak niet veel eigenwaarde hebben. Ze kunnen niet lopen, hebben vaak weinig vrienden en
als de tienerjaren om de hoek komen kijken wordt het nog erger. Kleding is vaak beperkt
voor hen enz. Gelukkig kwam een van de nieuwe leerkrachten, Dora, op het idee om daar
wat aan te doen. Lees Psalm 139 vers 13 en 14 zei ze. Daar gaan we mee aan het werk.
Enkele lessen in het op de juiste wijze onderhouden van het lichaam en ook dingen te doen
die de jeugd aantrekt. Voor de oudere meisjes betekenden dat een reisje naar de kapster in
Vicente Guerrero die ook wat make-up kon verzorgen. Wat een geweldige middag dat was.

Voor de jongens waren andere activiteiten gepland. Elke jongen in het programma is net als
de andere jongens. Geef me wat te doen, ik wil wat maken en met gereedschap werken.
Ook dat was mogelijk. We hebben een hele fijne man in de timmerwerkplaats werken die ook
hart voor de kinderen heeft. De jongens gaan nu iedere vrijdagmorgen naar de werkplaats
om wat te maken, te schuren of te schilderen en wat ze dan mee naar huis kunnen nemen.
De foto's vertellen hun enthousiasme, niet dan?

We zijn erg dankbaar voor de uitbreiding van de toiletgelegenheden in de school. We
begrepen al heel snel dat drie toiletten niet genoeg waren en nu zijn we druk bezig om er vier
toiletten bij te bouwen. Ja, ook dit project is volledig gedragen door bijdragen vanuit
Nederland. Namens hen die heeeeeel erg nodig moeten, heel hartelijk dank.

We ervaren elke keer weer dat er een familie met noden aan elk kind is verbonden. We
denken aan de familie van Brenda die een paar weken geleden geen eten meer hadden. We
kwamen dit te weten omdat Mary met Brenda over het verhoren van gebeden sprak. "Ja", zei
Brenda,"toen wij niets te eten hadden heb ik God gevraagd of Hij iemand wilde sturen om
ons eten te brengen. En toen kwam mijn tante met eten en er zat zelfs vlees in".
We denken aan Irma en haar moeder die een paspoort en visa nodig hebben om naar de VS
te gaan voor medische hulp voor Irma. De frustraties en bureaucratie die daarmee
verbonden zijn is mensonterend. We denken aan Zaida, Angel, Juanito en Milagro die in
schamele hutten wonen waar de wind gewoon doorheen blaast. We denken aan Efren,
Alexis en Rosa die doorligwonden hebben die niet of heel langzaam genezen. Mogen we
jullie vragen om deze gezinnen met gebed te omringen? Dagelijks hebben we wijsheid en
onderscheidingsvermogen nodig om te zien waar de "schoen het meeste knelt".
Voor het nieuwe jaar hopen we weer een ander aspect toe te voegen aan de gymnastiek
voor de kinderen, namelijk het invoeren van rollerhockey door gebruik te maken van een
speciaal frame met rollerblades en korte hockeysticks en ook het construeren van hand
fietsen die gekoppeld kunnen worden aan hun rolstoel die ze thuis gebruiken. Op die manier
wordt hun leven ook wat ruimer als ze thuis zijn.
En zo maken we weer plannen voor het nieuwe jaar. Maar het belangrijkste plan is om God's
wil te zoeken en te doen. Het oude gezegde:" De mens wikt maar God beschikt" is ook voor
ons heel belangrijk.
Tegen de tijd dat jullie dit lezen hopen wij weer op weg te zijn naar Canada om de kinderen
en de kleinkinderen te bezoeken. We drinken dan met volle teugen van de liefde die we van
hen mogen ontvangen. We hopen daar van 17 december tot 2 januari te zijn.
We hopen dat de tijd rond kerst en nieuwjaar een hele fijne tijd voor jullie zal zijn. We mogen
vasthouden aan het nieuwe leven dat mogelijk is door de geboorte van onze Heiland en
Zaligmaker. Ja, we beseffen dat er ook pijnlijke herinneringen zullen zijn. In die tijden hopen
we dat God's troost door zal dringen tot het diepste van je hart.
Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie medeleven met ons werk met de gehandicapten in
en rond de missie.

Ook nu, via deze wijze wensen we jullie allemaal gezegende kerstdagen en een gelukkig,
gezond en voorspoedig Nieuwjaar toe.
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

