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MMoozzaammbbiiqquuee  MMaaiill

     wwwwww..ffrraannkkssaannddrraa..nnll

AAuuttoonniieeuuwwss
Wat zijn wij onwijs gezegend met de acties die 
Evangelie gemeente Castricum en Rafael gemeente 
Almere gehouden hebben om geld voor een auto 
voor ons bij elkaar te verzamelen! Zij hebben beiden 
een dienstenveiling georganiseerd. Mensen konden 
klussen voor anderen doen of anderen vragen een 
klus voor hen zelf te doen, en de opbrengst was voor 
een auto voor ons. Samen hebben zij zo`n 4000 
euro bij elkaar verzameld. Wij hadden graag de auto 
willen kopen die je hierboven op de foto ziet staan, 
maar daar is afgelopen maand een ongeluk mee 
gebeurd en we weten nog niet wat precies de schade 
is. Alles is verder nog een beetje onduidelijk 
helaas.... maar een auto gaat er komen!

GGooeedd  ggeellaanndd  iinn  NNeeddeerrllaanndd!!
Donderdag 18 juni zijn we veilig en wel op Schiphol 
aangekomen. In één dag waren we van Lichinga naar 
Blantyre in Malawi gereisd. Een collega bracht ons met 
de auto naar de grens en binnen Malawi gingen we 
`met het openbaar vervoer`, oftewel achterop een 
open pick up truck. Ook nog een stukje in een 
volgestopte minibus, 3x overstappen om vervolgens 
opgehaald te worden door onze vrienden Erwin en 
Laura. Een paar dagen later weer in een (dit keer 
grote) bus naar de andere kant van Malawi waar we de 
volgende dag op het vliegtuig konden stappen. Heerlijk 
om weer even in Nederland te zijn!

      AAggeennddaa
    16 aug- Ruach Andijk, 10:30 dienst

    23 aug- Rafael Almere, 12:30 dienst

    28 aug- informatie avond; we vertellen over ons werk in 

    Mozambique, open voor iedereen. 19:30 koffie in de 

    Zuiderpoort, `s Hertogenboschplein 2, Almere

    29 aug- verjaardag Sandra, tevens open middag 

    voor ieder die ons nog even wil zien, 14:00 tot 16:00 

   Middenweg 77 Andijk

    30 aug- Rafael Almere

   8 sept- vliegen naar Mozambique

zzeekkeerrhheeiidd  iinn  ccrriissiissttiijjdd
We hebben genoten van de prachtige bruiloft van 
Frank zijn zusje, tijd met familie en vervolgens... 
weer aan het werk. Als vanouds ben ik als 
verloskundige aan de slag in Almere en dat is leuk!! 
Frank heeft helaas geen baan gevonden, maar toch is 
er genoeg te doen. Met mijn loon, opgeteld met de 

oonnzzee  nniieeuuwwee  bbuuuurrmmeeiissjjeess
......eenn  zzoo  kkrriijjggeenn  wwiijj  eerr  nnoogg  vveelleenn!!

ddee  bbeeooooggddee  aauuttoo,,  vvóóóórr  hheett  oonnggeelluukk

laatste spaarcentjes die we nog hadden, kunnen we 
verreweg het grootste deel van de schuld van ons 
(oude, Nederlandse) huis afbetalen en dat is een grote 
opluchting; goed om schuldenvrij weer terug te gaan. 
Nu zonder eigen reserves of eigen spaarpotje- alle 
aardse zekerheden hebben we nu echt helemaal 
opgegeven. Maar ons leven is in Gods handen en het is 
werkelijk waar nergens veiliger en zekerder.

ggrrooeettjjeess  vvaann  hheett  hheellee  tteeaamm!!
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      CCoollooffoonn
FFrraannkk  eenn  SSaannddrraa  OObbddaamm
Jovens com uma Missão
CP 114 Lichinga 90100
Niassa, Mozambique
info@franksandra.nl
mobiel: 00258-829722378

GGoooodd  ttoo  bbee  bbaacckk  hhoommee!!

mobiel NL: 06-21422587
ggiifftteenn:: tnv Rafael Almere Zending 
rekeningnummer 4108074
ovv Frank en Sandra
nniieeuuwwssbbrriieeff:: Henk en Nella Wierenga 
036-5334159
ggeebbeedd:: Ursula van Schie 036-5335963

BBuuiillddiinngg  ppeeooppllee,,  
bbrriinnggiinngg  LLIIFFEE!!

ssaammeenn  bboouuwweenn  wwiijj  eeeenn  hhuuiiss
Het zal de meeste van jullie niet ontgaan zijn dat we 
zijn gestart met de bouw van ons huis! Wij bouwen 
graag onze eigen plek die we naar hartelust kunnen 
ontwikkelen: moestuin aanleggen, speeltuin maken 
voor de kinderen van het dorp, fruitbomen planten. 
Verder een plek om ons thuis te voelen en veel visite 
te ontvangen (jullie bijvoorbeeld☺). Tijdens de 
verdere bouw gaan we wonen op het 
trainingscentrum, wat op een steenworp afstand van 
ons te bouwen huis ligt. Het is goed om dicht bij het 
werk te wonen en de werkers heel direct aan te 
blijven sturen en te discipelen. Ook verwachten we in 
de toekomst veel op het trainingscentrum te zijn in 
verband met de scholen die daar georganiseerd 
worden, waar we onderwijs willen geven. En 
uiteraard ook voor de nog te bouwen 
opleidingskliniek, waar we Mozambikanen op willen 
leiden tot gezondheidswerkers met hart voor mensen.
Het fundament van ons eigen huis ligt al; daar zijn 
we heel blij mee! Als we terugkomen gaan we de 
vloer storten en als die droog is kunnen we beginnen 
met het optrekken van de muren. We hopen voor het 
regenseizoen het dak erop te hebben en rond april 
2010 te gaan verhuizen naar ons eigen stekkie. 
Terwijl wij in Nederland zijn, worden alle cement- 
blokken met de hand gemaakt en hebben we al 
iemand het bos in gestuurd om hout te kappen voor 
onze ramen en deuren! 

hheellpp  FFrraannkk  eenn  SSaannddrraa  hhuunn  hhuuiiss  bboouuwweenn
iinn  MMoozzaammbbiiqquuee;;

ssppoonnssoorr  eeeenn  rraaaamm  vvoooorr  €€  6600,,--

wwwwww..ffrraannkkssaannddrraa..nnll      

hheellpp  jjiijj  oonnss  bboouuwweenn??
We zijn nog hard op zoek naar sponsoren voor ons 
nieuwe huis. Onder het motto 'vele handen maken licht 
werk' hebben wij leuke kaarten gemaakt met daarop 
foto's van een zak cement, een berg stenen, een stapel 
betonblokken, een deur, een raam en een karrevracht 
zand. Achterop de kaart kun je invullen wat en hoeveel 
je wilt sponsoren. Zo kunnen we bijvoorbeeld al trots 
melden dat we al onze deuren al gesponsord hebben 
gekregen! Maar we hebben nog 8 ramen, flink wat 
zand, een paar stenen en héél veel betonblokken en 
zakken cement nodig. Je mag natuurlijk naar 
Mozambique komen maar, als dat wat moeilijk gaat, 
kun je nu door het invullen van deze kaart toch 
meebouwen aan ons nieuwe huis. Er zijn 2 manieren:
1- print de kaart uit (of pak hem erbij als je hem over 
de post hebt gekregen), vul de machtiging in (vergeet 
niet je handtekening en rekeningnummer!) en stuur 
deze kaart gefrankeerd op naar ons Nederlandse 
postadres: Frank en Sandra Obdam p/a 
Dwarsfluitstraat 16 1312 PE Almere
2- stort het bedrag dat je wil schenken rechtstreeks op 
de zendingsrekening: 4108074 t.n.v. Rafael Almere 
Zending o.v.v. sponsoring huis Frank en Sandra.

vveerrjjaaaarrddaagg  SSaannddrraa
Zaterdag 29 augustus vier ik alweer mijn 32e 
verjaardag! Dat wil ik doen bij mijn ouders thuis, in 
Andijk (Middenweg 77). Het is meteen een mooie dag 
om alvast weer afscheid te nemen en om ons verhaal 
te horen/ foto`s te zien. Dus: kom gezellig langs voor 
een bakkie-  wat ons betreft: hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd!

ttrraaiinniinnggsscceennttrruumm::  
wwaaaarr  wwee  vvoooorrllooppiigg  ggaaaann  wwoonneenn



MMaacchhttiiggiinnggsskkaaaarrtt
□ Ja, ik sponsor ____ x10 cementblokken à € 6,-

□ Ja, ik wil Frank en Sandra maandelijks sponsoren met het volgende
    bedrag: € __________

Naam: ______________________________________________

Adres: ______________________________________________

Postcode en woonplaats: _______________________________

Tel.nr.: _____________________    

Hierbij machtig ik Rafael Almere Zending om eenmalig/ maandelijks *
 € ________ van mijn rekeningnummer _______________ 
over te maken ten behoeve van Frank en Sandra Obdam.

    datum handtekening

* streep door wat niet van toepassing is
De ingevulde kaart kun je opsturen naar onze penningmeester: 
P.Laman Dwarsfluitstraat 16, 1312 PE Almere

wwwwww..ffrraannkkssaannddrraa..nnll

hheellpp  FFrraannkk  eenn  SSaannddrraa  hhuunn  hhuuiiss  bboouuwweenn

iinn  MMoozzaammbbiiqquuee;;

ssppoonnssoorr  1100  cceemmeennttbbllookkkkeenn  vvoooorr  €€  66,,--




