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MMoozzaammbbiiqquuee  MMaaiill

JJuuddaahh  iiss  ggeebboorreenn!!
Dinsdagnacht 17 augustus om 4:11 is onze prachtige 
zoon geboren: Judah Simcha Obdam! Zoals jullie op 
het geboortekaartje hebben kunnen lezen betekenen 
zijn namen 'lofprijs' en 'vreugde'. Dagelijks zijn onze 
harten daar inderdaad vol van terwijl we onze zoon 
mogen knuffelen, zien lachen en zien groot worden. We 
hebben een mooie maar zeer intensieve kraamtijd 
gehad en beginnen nu langzamerhand ons ritme te 
vinden als gezin.
Judah leert elke dag nieuwe dingen; hij kon al heel 
serieus kijken (zie geboortekaartje), maar hij kan nu 
ook gericht lachen. Hij vindt het leuk om je 
gezichtsuitdrukking te bestuderen en die ook na te 
doen. In bad is altijd een feest, maar uit bad vindt 
meneer bepaald minder leuk. Favoriete plekje is bij 
papa of mama in de draagzak. Over het algemeen is 
het bij papa of mama veel leuker dan in zijn eigen 
wiegje en dat laat hij dan ook wel merken.

EEnnggeellaanndd
Ondertussen zijn we alweer uit Nederland vertrokken; 
met de auto naar Duinkerke in Frankrijk en daar met de 
boot naar Dover om uiteindelijk te arriveren in Nuneaton, 
Engeland. Als je de kaart van Engeland pakt en met je 
vinger in het midden prikt, heb je ons al gevonden. We 
zijn, mede door dikke files, zo'n 15 uur onderweg 
geweest. Op de 'The Kings Lodge' (zo heet deze Jeugd 
met een Opdracht basis) hebben ze een mooie kamer 
voor ons voorbereid met lekker veel kastruimte, een 
groot bed en bureau, een bankje en een luie stoel 
(hebben we er weer uitgegooid om ruimte te maken voor 
de wieg van Judah). We wonen nu in een groot gebouw 
dat ooit is neergezet als een engelse kostschool. De 
omgeving is mooi heuvelachtig en dat gaan we 
binnenkort verder verkennen met de wandelwagen. 
We zitten weer midden in het gemeenschapsleven. Dat 

zziiee  wwwwww..ffrraannkkssaannddrraa..nnll  vvoooorr  mmeeeerr  ffoottoo''ss  vvaann  hheett  ooppddrraaggeenn  vvaann  JJuuddaahh

JJuuddaahh  ooppddrraaggeenn

22  ddaaggeenn  oouudd

55  wweekkeenn  oouudd
ooppddrraaggeenn  &&  kkrraaaammffeeeesstt
Op zondag 19 september hebben we te midden van 
Rafael Almere, familie en vrienden onze zoon mogen 
opdragen aan de Heer. We hebben Judah van God 
ontvangen en willen hem opvoeden en voorleven naar 
het voorbeeld van Jezus. Dat we dat niet alleen hoeven 
te doen was duidelijk te zien aan de volle kerk die ons 
zegende in ons ouderschap. Direct er achter aan 

hadden we een kraamfeest zodat iedereen ook de 
gelegenheid had om Judah (en ons natuurlijk ook) te 
ontmoeten. Judah werd enorm verwend met allemaal lieve 
cadeautjes. Ondertussen werd de innerlijke mens ook 
verwend door ons sublieme catering-team. Het was een 
bijzonder mooie en geslaagde dag en we willen iedereen 
bedanken voor het komen en meehelpen. 

wil zeggen; samen eten, 
samen corvee, samen 
zingen en samen in de les. 
Er lopen naast onze school 
nog twee andere scholen: 
een Discipelschaps 
Trainings School (DTS) en 
een School voor Bijbelse 
Studies (SBS). Al met al 
een club van ruim 50 
mensen uit 24 
verschillende landen.
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      CCoollooffoonn  
FFrraannkk  eenn  SSaannddrraa  OObbddaamm  p/a YWAM The Kings Lodge
CV 10 OTZ Nuneaton, Warwickshire, England
info@franksandra.nl
mobiel: 00258-829722378 vast: 00258-26940044

ggiifftteenn:: tnv Rafael Almere Zending rekeningnummer 4108074
ovv Frank en Sandra

nniieeuuwwssbbrriieeff:: Henk en Nella Wierenga 036-5334159

ggeebbeedd:: Ursula van Schie 036-5335963 VVeeeell  lliieeffss  vvaann  FFrraannkk,,  SSaannddrraa  eenn  JJuuddaahh!!

IIPPHHCC
Wij volgen momenteel de IPHC: de ` Introduction to 
Primary Healthcare School` . Het idee achter de school is 
dat 80% van alle ziekte in ontwikkelingslanden te 
voorkomen en te behandelen is als je basiskennis en 
basisvaardigheden hebt in gezondheidszorg. Wij volgen 
deze school heel specifiek omdat we deze school graag 
naar Mozambique willen brengen en dan zul je het toch 
eerst een keertje zelf moeten volgen. Omdat Sandra al 
zoveel weet op het gebied van gezondheidszorg mag zij 
meteen al meedraaien met de staf zodat ze een goed 
inzicht krijgt in het reilen en zeilen van deze school, ook 
achter de schermen. Het moge duidelijk zijn dat deze 
school super-nodig is in Mozambique en letterlijk vele 
levens kan redden en positief beïnvloeden.
Het is een kleine school met maar 7 studenten, maar het 
mooie is dat hier nog een collega zendeling uit 
Mozambique bij zit! Haar naam is Leana en ook zij wil 
deze school naar haar basis in Mozambique brengen. We 
gaan vast meer samenwerken in de toekomst! De theorie-
fase duurt drie maanden hier in Engeland en daarna gaan 
we wat we geleerd hebben in de praktijk brengen in een 
ontwikkelingsland. We hebben een goede hoop dat we de 
praktijkfase in Mozambique mogen doen. Dat is uiteraard 
onze wens en het zal ons weer een stap verder helpen 
deze school later ook op onze plek te starten. We zien uit 
naar we allemaal gaan leren de komende tijd.

ffiinnaanncciieenn
Veel mensen vragen ons hoe wij onze activiteiten 
financieel allemaal rondkrijgen. Zoals de meesten wel 
weten krijgen wij geen salaris, maar leven we van 
giften die onze familie, vrienden en kerk aan ons 
geven. Wij zijn de afgelopen twee jaar goed 
rondgekomen en dat is geweldig vanwege twee 
redenen: 1) Blijkbaar zijn er veel mensen enthousiast 
over het werk dat wij doen en willen ze graag hun 
steentje bijdragen. 2) We hebben naast ons 
'huishoudgeld' ook nog eens genoeg gekregen voor de 
aanschaf van onze auto èn de bouw van ons huis. 
WAAAUUUW! We ervaren dat onze Hemelse Vader zeer 
goed voor ons zorgt door alle lieve mensen heen die 
ons helpen.
Vervolgens krijgen we de vraag hoe dat nu zal gaan 
met Judah erbij. Nou dat is inderdaad een goede 
vraag. Wij ontvangen voor hem geen kinderbijslag 
omdat we niet in NL ingeschreven staan. Zijn 
ziektekostenverzekering kost ons 50 euro per maand 
en aan luiers en verzorging verwachten we voorlopig 
nog eens 50 euro extra uit te geven (borstvoeding is 
gratis ☺).
Verder zijn er nog een paar `interessante` 
ontwikkelingen. Om in Mozambique te wonen hebben 
we een verblijfsvergunning nodig die we jaarlijks 
moeten vernieuwen. Nu heeft Mozambique besloten 
om hier jaarlijks geen 60 euro meer voor te vragen, 
maar 510 euro. En dat is voor een gezin van drie dus 
ineens 120 euro per maand... Alles bij elkaar 
betekent dit dat we per maand ruim 200 euro meer 
nodig gaan hebben. We willen je vragen om na te 
denken of het voor jou mogelijk is om ons maandelijks 
financieel te gaan ondersteunen. Of misschien 
ondersteun je ons al, maar zie je het zitten om daar 
nog een schepje bovenop te doen. In de colofon 

BBuuiillddiinngg  ppeeooppllee,,  bbrriinnggiinngg  LLIIFFEE!!

(hieronder) vind je ons rekeningnummer; al je giften zijn 
belastingaftrekbaar. Tegelijkertijd blijven we super 
dankbaar voor alle mensen die ons op financieel gebied 
al ontzettend geholpen hebben! 
Misschien ben je niet zo gewend aan zo'n concrete vraag 
van iemand die je kent. Zaken rondom geld zijn altijd erg 
gevoelig en daarom willen we graag zeggen dat onze 
relatie met jou gebaseerd is op vriendschap en niet of je 
nu wel of niet aan ons werk geeft. Dit is zo en dat blijft 
zo. Ook willen we je geen schuldgevoel aanpraten, maar 
we weten gewoon dat er een hoop mensen best bereid 
zijn om te geven aan Mozambique als ze weten dat dat 
geld echt goed besteed wordt. Zo kunnen we 
samenwerken om de mensen in Mozambique een beter 
leven te geven! Als je meer vragen hebt kun je ons hier 
altijd over benaderen.

tthhee  KKiinngg`̀ss  LLooddggee




