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HALLO ALLEMAAL!
TERUGBLIK
In de vorige gebedsbrief vroegen we om gebed
voor gezondheid in het babyhuis. We hebben de
afgelopen tijd gezien en gemerkt dat dit gebed is verhoord. De kinderen
zijn over het algemeen gezond. We hebben te kampen gehad met een
hardnekkig aanhoudende schurftplaag, maar die is nu gelukkig opgelost
(lees hierover meer in ons blog).
BABYHUIS
We zijn heel blij en dankbaar voor de vele “adoptiegeboortes” van
de afgelopen tijd. Maar liefst 7 kinderen werden
opgehaald door hun “Voor-altijd-families”. Groot feest
natuurlijk, al is het voor de staf soms ook wel lastig om
afscheid te moeten nemen van de kinderen waar ze
soms een lange tijd voor hebben gezorgd en waar ze
van zijn gaan houden. Bid voor de kinderen die nu
verspreid over de wereld in een veilig gezin wonen.
TBC KLINIEK
In ons November-Blog kon je lezen over de TBCproblematiek. We zijn heel dankbaar voor de opbrengst van de kaart- en
jamverkoop van onze kerk in Doetinchem. De opbrengst wordt volledig
gebruikt om de TBC-kliniek te blijven runnen. Heel erg bedankt!
MISSIONAL BUSINESS CENTER
We vroegen in eerdere gebedsbrieven ook om te bidden voor
duidelijkheid voor Hans. We vinden het fijn nu te kunnen schrijven
dat Hans zich aangesloten heeft bij het MBC-team. Hij heeft vorige
week afscheid genomen van de Filipijnse organisatie, al zal hij nog wel
betrokken blijven bij hun livelihood-project.
Lees verder op pagina 2
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TRAINING AAN DE MANGYAN STAM
Hans is al meteen druk aan de slag in het MBC.
Aankomende week (15-19 december) geven
we een training aan de Mangyan bergstam.
De training helpt hen de “Start je eigen
bedrijf” cursus zelf te geven aan de mensen van hun
stam, zodat meer mensen in staat zijn hun eigen bedrijf te beginnen en beter
in hun eigen levensonderhoud kunnen gaan voorzien. Bid voor een goede
reis heen en terug (ander eiland) en voor een goede productieve training.
GEZIN
Als gezin kijken wel uit naar de kerstvakantie. We zijn bijna allemaal ziek
geweest en behoorlijk moe. We hopen en bidden dat we in de kerstvakantie ‘de
batterijen kunnen opladen’ en even lekker niets hoeven. Tijdens de kerstdagen
hebben we weer een logeetje uit het babyhuis. Bid voor een goede kersttijd.
HET AFGELOPEN JAAR
Als we zo terugkijken aan het
eind van het jaar zijn we erg
blij en dankbaar voor alles dat
God heeft gedaan en gegeven
(na onze fulltime taalstudie in
januari, zijn we aan de slag gegaan
in kinder- en jeugdwerk, in de TBCkliniek, ‘nieuwe’ mensen ontmoet,
cursussen
gegeven,
gepreekt,
gestart in het babyhuis, meewerken
in het livelihood-programma, nieuwe
contacten opgedaan, veel familie en vrienden op bezoek gehad, de kinderen
hadden het goed op school en hadden mooie rapporten, we hadden voldoende
financiën, etc.) . We zijn jullie ook dankbaar voor je gebed en ondersteuning.
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