
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aloha  
van de mooie, zonnige en warme 
eilanden! Het is hier duidelijk 
zomer. De ochtend start gelijk 
warm en zonnig al om 7 uur! 
Op dit moment ben ik ben hier 
iets meer dan een maand. Het is 
goed om terug te zijn maar ook 
heel anders vergeleken met de 
vorige keer. Vorig jaar kwam ik 
aan een week voordat DTS 
startte (vanwege mijn visa 
situatie) wat betekende dat ik 
alles gaande weg moest leren. 
Dit was soms lastig. Deze keer 
gaat het wat geleidelijker en heb 
ik tijd om meer begrip te krijgen 
van dingen die ik de vorige keer 
heb gedaan of het leren van 
nieuwe dingen.  
 
Away from home… 
Ik ben aan het leren om het 
ergens mijn thuis te maken waar 
ik ook ben. Dit jaar ben ik zoveel 
meer aanwezig in de cultuur en 
de maatschappij hier. Wanneer ik 
met de mensen van hier ben 
geniet ik er volop van. Maar 
wanneer ik dingen moet 
organiseren, of echt dingen moet 
doen, dan realiseer ik steeds 
weer hoeveel dingen ik moet 
her-leren. Dit laat zich zien in de 
meest kleine zaken als waar 
dingen te kopen, welke eten het 
best geschikt is voor een feestje 
en waar ik het kan halen. 
Het zijn deze dingen maar ook 

andere waarvan ik normaal 

gesproken in Nederland zou 

weten hoe het te doen 

Ook het feit dat ik een accent 
heb en soms naar woorden 
zoek is niet altijd makkelijk 
voor mij om te accepteren. Het 
kost tijd om het te leren, maar 
soms heb ik hier niet het 
geduld voor. Het is niet altijd 
makkelijk en ik vind het niet 
altijd leuk. Dat is misschien 
mijn grootste uitdaging om het 
te zien als iets uitdagends en 
leuk om nieuwe dingen te 
leren.  
Tegelijk is het ook leren dat ik 
mezelf kan zijn, dat ik in 
Nederland ben geboren met 
een reden. Ik zal nooit volledig 
worden als de lokale mensen 
hier al probeer ik dit soms wel 
heel hard. Dit is iets wat God 
mij echt aan het leren is en het 
is iets dat ik mij realiseer dat 
belangrijk is om als les mee te 
nemen in doen van zending en 
leven in/met andere culturen.  
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‘maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; 

en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria 

en tot aan het uiterste van de aarde.’ 

 

Staff outreach 
De eerste 2 weken dat ik hier 
aankwam was een langzame 
start. Het gaf mij de kans om wat 
tijd voor mijzelf te hebben en te 
genieten van de schoonheid van 
het eiland! 9 juli vertrokken we 
voor staff outreach. Eerst een 
week naar Oahu en daarna naar 
het eiland Maui. Het was erg 
goed om als team samen te zijn 
en te leren hoe te functioneren 
als team. Ik had alleen 
samengewerkt met een paar 
anderen van het team en we 
hadden 4 nieuwe meiden van de 
afgelopen DTS-en die als staff 
kwamen. Ik ben onder de indruk 
geraakt van de gastvrijheid in the 
kerken waar we heen gingen en 
verbleven. Op beide eilanden 
gaven ze mij het gevoel van 
welkom te zijn. Ik wil echt 
groeien in meer gastvrij te zijn. 
 

Camp Mana Kai!  
We hebben een kinder/tiener 
kamp (leeftijd was van 7-16 jaar) 
voor 3 dagen gerund op Maui! 
Mana betekent geestelijk kracht 
en Kai betekent oceaan water(in 
het Hawaiaans) 
Het was een hele ervaring om 
het zo maar te zeggen. Van te 
voren was ons verteld dat we in 
een strandhuis zouden 
verblijven. Toen we aankwamen 
bij het huis zag het er enigszins 
anders uit dan we ons 
voorgesteld hadden. Maar de 
eigenaar had zijn tijd, energie en 
geld toegewijd aan het maken 
van kamers onder zijn huis in de 
kelder/ garage. Dit zodat hij elke 
schoolvakantie de kinderen daar 
kan ontvangen en kan laten 
verblijven tijdens het kamp. Ik 
was echt onder de indruk van 
deze man zijn gastvrijheid, 
vrijgevigheid en liefde voor de 
kinderen.  
 

De kinderen waren geweldig! 
Tijdens het kamp leerde ik een 
aantal van hen kennen en hoorde 
ik hun verhalen. Een paar waren 
van een dakloze familie die in 
een grote tent wonen. Anderen 
hadden verhalen van hun opa en 
oma waar ze bij waren komen 
wonen omdat de ouders niet 
voor ze zorgden.  
Om dat te horen uit de mond van 
die kinderen hunzelf brak mijn 
hart. Als het aan mij had gelegen 
had ik ze allemaal mee genomen.  
Maar ondanks dat waren ze 
super! Ze waren zo leuk en om 
eerlijk te zijn vroeg ik mij soms af 
wie naar wie aan het uitreiken 
was. Vooral de wat jongere 
kinderen van 7 jaar oud hadden 
zo’n simpel maar oprecht geloof 
in God.  
Je kon duidelijk zien dat ze 
genoten en een goede tijd 
hadden. En dat was het helemaal 
waard voor mij.  
 



 

Terug in Kona 
De tijd hier in Kona is gevuld met 
voorbereidingen voor de 
opkomende DTS. Dit varieert van 
nadenken en praten over het 
programma van de DTS, bidden 
voor de studenten tot aan het 
samen werken als een team.  
Het is echt een goede tijd voor 
ons als staff om meer en meer 1 
team te worden. Om samen te 
werken met verschillende 
culturen, achtergronden en 
persoonlijkheden is soms een 
uitdaging maar het is het waard.  
Als ministry (holoholo) zijn we 
wezen voorbereiden om 2 
middelbare school groepen te 
hosten. De groepen zijn 
opgesplitst in de juniors (12-14 
jaar) en de seniors (15-18 jaar). 
We hebben een terug-naar-
school feest georganiseerd en 
gaan bezig met elke maand een 
avond met ze te hebben. Samen 
met een ander stafflid, Hannah, 
ben ik verantwoordelijk voor de 
juniors.  
Ons doel is om relaties te 
bouwen met ze en een veilige 
omgeving te creëren waar ze 
vragen kunnen stellen, 
geestelijke waarden kunnen 
leren maar vooral geaccepteerd 
zullen voelen. Sommige van hen 
komen van gebroken gezinnen 
en niet iedereen heeft een 
christelijke achtergrond. We 
hopen echt dat door relaties te 
bouwen we kunnen delen over 
wie God is.  Soms vind ik dit wel 
een beetje spannend omdat we 
niet precies weten nog hoe het 
eruit zal gaan zien. Maar over het 
algemeen ben ik erg enthousiast 
voor deze mogelijkheid.  
We hopen echt dat door relaties 
te bouwen we kunnen delen over 
wie God is.  Soms vind ik dit wel 
een beetje spannend omdat we 
niet precies weten nog hoe het 
eruit zal gaan zien. 

Adres  
van Elise tot eind 
september: 
 
Jullieta Hubik 
76-6144 Plumeria Rd. 
Kailua Kona HI 96740 
USA 
 
 
Email: 
TFC Elburg  
(namens Elise) 
Eliseonamission@live.nl 
 
Elise (prive) 
viselise@gmail.com 
 
Thuis front commissie 
Lydia Vis 
Margreet Flier 
Hester Nagelhout 
Hilbert & Janita Docter 
 
Giften:  
U kunt meehelpen door 
maandelijks te 
ondersteunen met een 
vast bedrag of met een 
eenmalige gift 
348478631 tnv 
Rafaelgemeenschap 
Elburg 
o.v.v. Gift Elise Vis 
  
    

 

 

 

 

 

Maar over het algemeen ben ik 
erg enthousiast voor deze 
mogelijkheid.  

Back2school party >>>>> 

 

Familie tijd! 
Mijn zus en haar gezin zijn hier in 
Hawaii! Ik ben zo dankbaar om 
mijn familie hier te hebben en ik 
geniet enorm van de tijd samen 
met hen. Ik zal 1 week samen 
met hen naar Kauai gaan, dat is 
een paar eilanden verderop ook 
wel het garden eiland genoemd, 
ik kijk er erg naar uit.  
My sisters family >>>>>> 

 
 
Bedankt 
Dank jullie allemaal voor het 
ondersteunen door gebed, 
financieel of op andere 
manieren. Zoals de vele dropjes 
die ik gekregen heb  
 
Data 
August 18- 23 Kauai 
August 28-31 Liliʻuokalani Kano 
race- wij als team runnen een 
etenskraam 
 September 8-12 staff training 
(voor al de staff van de campus) 
 
September 25th de DTS begint 
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