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Beste Familie en Vrienden,

Het is weer de tijd van het jaar om een brief rond te sturen.  In February 2012
is er een brief geschreven en hebben we foto’s gedrukt, maar we hebben ze nooit
weg gestuurd. Daarom sturen we nu foto’s mee van vorig jaar. We bieden ons
excuus daar voor aan, maar als jullie de brief van vorig jaar nog willen lezen kan
dat op onze website als HTM, PDF en ebook! Kijk op: http://www.inhpubl.net/
ntanhome.htm .

En nu zal ik, Katriena, even de pen op nemen. Het is weer een druk jaar geweest,
met een heleboel reizen en visite. Omdat we de brief van vorig jaar niet hebben
gestuurd moet ik maar een stuk terug gaan. Zoals sommigen van jullie
waarschijnlijk weten is Paulina in Oktober, 2012, naar de Friz familie in Indiana,

weken. Ze neemt orgel en
piano les, speelt de grote
pijporgels, gaat naar veel
concerten, bezoekt familie
en vrienden, en ontmoet
veel mensen op weg. Ze
heeft er een heleboel
plezier. Vorige week zijn
Roelf Kars en Hinne ook
vertrokken om vier weken
naar Brazilië te gaan. Onze
neef Jonathan Chase gaat
trouwen op 20 December,
D.V., en zij zijn twee van de

weinige familieleden uit Canada en Amerika die er zullen zijn. We horen niet veel
van ze maar ze waren door het dolle heen voor ze weg gingen . . . dus ik denk dat
ze wel een heel fijne tijd hebben. Ze zijn wel wat later aan gekomen omdat er 10
duimen (25 cm) sneeuw is gevallen voor ze weggingen, en een van de motoren van
het vliegtuig wou niet starten, dus moesten ze elf uur later met een ander vliegtuig
reizen. Nou, ze zijn er nu tenminste zijn. Zo de Heere wil zijn we allemaal thuis
voor het Nieuw Jaar’s feest, want Paulina hoopt op 27 December en de jongens op
31 December thuis te komen. Dat zal een feest
zijn hoor!

Met hartelijke groeten,
Roelof & Theresa Janssen

Paulina, Roelf Kars, Katriena, Hinne, Juliana,
Maria, Michael, Lodewyk, Hannah en Marnix.

Lodewyk: 1 feit + 1 feit = kreativiteit.
Feit 1 = we hebben ongeveer 64 centimeter

sneeuw op het dak van de shop.
Feit 2 = we hebben een DVD bekeken over

het bouwen van de spoorlijn in Canada. Er
waren mannen die dan bergen beklommen om
het land te verkennen.

Met een lange stok in elke hand stapt
Lodewyk heel parmantig heen en weer over het
besneeuwde dak van de shop. In zijn
gedachten, berg op en berg af.

Paulina in de Oude Kerk, Amsterdam
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V.S. gegaan die
gezegend zijn met de
geboorte van een
gezonde drieling. Hun
gezin ging dus van 6 tot
9 kinderen. Paulina is er
drie maand geweest,
huis schoon houden,
school doen met de
kinderen en van alles
wat nog meer nodig was,
terwijl ze ook nog druk
bezig was met “thuis-
werk”. Ik moest voor

haar overnemen in de shop maar was blij dat ik haar kon e-mailen of bellen als ik
een vraag had :-). In December zijn Roelf Kars en ik naar vrienden gegaan in
Telkwa, B.C. We zijn er een beetje meer dan twee week geweest. Toen we terug
kwamen was het tijd om het kinderkoor/familie concert te orginiseren. Paulina
kwam eind Januari thuis en was meteen zo druk dat ik denk dat ze niet veel tijd had
om echt “thuis te komen.” Het is maar goed dat ze veel kan hebben, want ze heeft
het meeste van het concert georganiseerd, ook al was haar muziek (haar laptop)
verloren op het vliegveld. Een belofte van, “u krijgt het binnen 24 uur terug”  is
een week geworden. Twee dagen na het concert waren Roelf Kars en ik weer op
reis, deze keer naar het zuid-oosten, naar Indiana, V.S. Nu was het mijn beurt om
drie maand bij de Friz’s te helpen. Roelf Kars bracht mij met de truck want ik kon
niet zo maar over de grens vliegen omdat ik nog maar 16 was. Het was een goeie
ervaring en zo leuk om drie babies te hebben, ook al was het soms wel erg druk.
In die drie maand hebben we op twee homeschool conferenties boeken verkocht.
Een week voordat ik wegging, in Mei, is Roelf Kars zijn derde V.S. conferentie
tour begonnen. Twee week daarvoor zijn mijn ouders, samen met Juliana, Maria,
Michael, Lodewyk, Hannah en Marnix ook op een V.S. tour vertrokken. Terwijl
Roelf Kars meer naar het oosten ging waren zij meer in het westen. Pake en Oma
hadden aangeboden tien uur te rijden om mij terug naar Canada te nemen. Ik ben
drie week bij hun in Ontario geweest en kon Oma’s verjaardag met haar vieren.
Toen ben ik naar huis gevlogen. Nou, het was zo fijn om thuis te zijn, ook al was
het haast niet thuis omdat het huis leeg was met alleen Paulina en Hinne thuis. Maar
het was toch thuis. We zijn anderhalve week samen thuis geweest, en toen zijn
Paulina en ik naar het zuiden van B.C. gereden om naar een conferentie te gaan.
Hinne bleef bij zijn vriend Ian Van Assen en door regelmatig naar huis te fietsen
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en met hulp van Uncle Peter & Aunty Margaret hebben ze samen de beesten en het
bedrijf aan’t werk gehouden. Na de B.C. conferentie zijn Paulina en ik naar
Puyallup, Washington, V.S. gegaan voor een conferentie. Toen zijn we naar de
Wikkerink’s in Telkwa (in het noorden van B.C.) gegaan. Terwijl wij daar een
week waren zijn mijn ouders met de 6 jongste kinderen thuis gekomen. Op 22 Juni,
ongeveer een uur na dat ze thuis kwamen is onze plaatselijke winkel (Neerlandia
Coop, Home & Farm Centre) verbrand, doordat de electrische kabels waren geraakt
door weerlicht in een onweersbui. Het was een schok en er is een nieuw gebouw
in aanbouw. Ongeveer een week later is Roelf Kars ook thuis gekomen. De hele
familie was eindelijk weer bij elkaar. Maar niet lang. Een week later zijn Paulina,
Roelf Kars, Hinne en Juliana naar een Gereformeerd strijkorkest kamp gegaan in
de Fraser Valley, B.C. Ze waren bijna twee weken weg. Toen ze weg waren kregen
we een prachtige kalfje van onze koe, Rieneke. Iedereen was erg in zijn schik. Het
kalfje heet Rozemarie. De morgen na dat de strijkspelers terug kwamen ben ik weg
gegaan om weer bij de
Wikkerink’s op bezoek
te gaan. Mammy zegt
dat ik jullie moet vertellen
dat er daar een speciale
aantrekkingskracht is!
(foto’s op de web!) Ik
was een week weg en
toen waren we eindelijk
allemaal thuis voor een
poosje. Maar de herfst
kwam en dat betekent:
oogsten. Roelf Kars was
al gauw druk bezig met
combinen, maaien, en
graan en canola vervoeren, enz. voor Uncle Peter Van Assen. Paulina en ik gingen
om de beurt een 4 jarig jongetje verzorgen terwijl zijn ouders ook aan ‘t oogsten
waren. Onze oogst thuis was ook in volle gang dus ik was jam en appelmoes aan
het maken. Ik had al frambozen en saskatoons in de wek. Twee elementen op ons
fornuis deden het niet meer, maar gelukkig waren we al bijna klaar met het wekken.
We kregen het af en toen was het al weer bijna tijd voor muziek les en school werk.
In September hebben we twee fijne weken met Pake en Oma en twee nichten van
Ontario gehad. In Oktober heeft Paulina vakantie genomen en is naar de Friz’s
gegaan voor de eerste verjaardag van de drieling. Twee en een halve week nadat
ze thuis kwam is ze weer weg gegaan, deze keer naar Nederland! Ze is daar zes

Lodewyk, Mommy, en Michael

Juliana, onze geitenmeisje


