
Beste CGB-ers! 

Het is alweer ruim drie maanden geleden dat 

we Buitenpost verlieten om terug te gaan naar 

Noord Ierland. Hoog tijd om even wat van ons 

te laten horen.. Het is een drukke tijd geweest, 

met school, werk, kerk en de rest.  

Kristina en Caleb gaan nu naar een ‘Grammar 

School’ in Portstewart in een kasteel-achtig gebouw op een rots aan de kust.  Allebei zijn ze 

snel gewend, en hebben ze snel nieuwe vrienden en vriendinnen gevonden. Een meisje in 

Kristina’s klas nodigde haar de eerste week al uit om mee naar de kerk te gaan. We 

bezochten die gemeente in de derde week en zijn daar min of meer blijven hangen. Een 

gemeente die een beetje voelt als een Ierse Christengemeente Buitenpost! Xander en Lucia 

zitten op een basisschool naast ons huis. Er is een klein poortje in de heg dat onze tuin 

verbindt met het terrein van de school... je bedenkt het niet. Ze hebben leuke docenten en 

doen het prima op school; de omschakeling naar Engelstalig onderwijs is heel soepel 

gegaan. Nu zaak om hun Nederlands (en Fries natuurlijk) op peil te houden. Ze missen 

allemaal wel hun vrienden – en dat is af en toe niet makkelijk! Caleb en Xander spelen 

allebei weer rugby en de club is nu 100 meter achter ons huis. Stuk makkelijker dan het 

heen en weer rijden naar Drachten de afgelopen jaren! 

We houden natuurlijk vast aan de goede Nederlandse gewoonten. En dus hebben we 

Sinterklaas gevierd – gelukkig hadden Sietse en Rachel 

pepernoten meegenomen naar  

Cork. Het is erg leuk geweest om wat Buitenposters hier 

langs te hebben (Sietse, Rachel, Sytze en Mattheus) en 

zo contact met ‘thuis’ te houden. ‘Thuis’ is een wat lastig 

woord als je net weer verhuisd bent, maar goed, 

voorlopig is ons thuis een groot oud huis in Coleraine. 

Het is ruim, maar moeilijk te verwarmen en wat vochtig! 

En met een gigantische tuin met enorme kastanjebomen 

en dennebomen. Een bladblazer is hier geen overbodige 

luxe in de herfst... 

Maar goed. We kwamen hier voor werk. En dat gaat vrij 

goed. De afdeling in de universiteit is super – en de 

collega’s zijn prettig. Maar het project loopt 

voortdurend vertraging op, waardoor alles wat 

langzamer gaat dan ik verwacht had. Maar ja. Zo gaat 

dat! Ramona is begonnen met het geven van muziekles 

op een basisschool. Ze geeft ook engelse les aan oost-

europeaanse vrouwen in een van de kerken in de buurt. 

Inmiddels is Ramona ook weer begonnen bij het New Irish Orchestra 

(https://www.youtube.com/watch?v=WZjs8IDQxrQ) waarmee ze deze maand twee 

kerstconcerten heeft gegeven. 

https://www.youtube.com/watch?v=WZjs8IDQxrQ


We ervaren dat God ons echt gezegend heeft in onze verhuizing, maar het is niet altijd 

makkelijk geweest. We missen allemaal de geweldige vriendschappen die we hebben 

opgebouwd de afgelopen jaren. Met Skype, whatsapp en facebook en zo is het natuurlijk 

wel mogelijk om contact te houden, maar we voelen allemaal desondanks dat we veel 

achter hebben gelaten...  en dat is niet altijd 

makkelijk! We bidden nog regelmatig voor de CGB en 

voelen ons verbonden met jullie. We hopen elkaar 

gauw weer te zien. 

Heel veel liefs, van Lucia, Xander, Caleb, Kristina, 

Ramona en Paul! 

 

 

Ons adres is momenteel: 

52 Mountsandel Road 

Coleraine 

BT52 1JF 

Noord Ierland 

Tel Paul: (+44) 07447449941 

Tel Ramona (+44) 07447861916 

 

 


