Nieuwsbrief 4, 23 december 2016
Lieve vrienden,
Na een bewogen jaar en een hectische zomer nu alleen maar goed nieuws. Veel kinderen gesproken die in 2005 en
2007 in Nederland waren- Ira, Lilja, Regina, Aljosha, Dasha enz. Daar gaat het, en sommige na heel veel strijd, goed
mee. Al die gastouders mogen weten dat hun inspanningen, hun financieen, maar bovenal hun liefde heel- heel
belangrijk is geweest. En ons gebed is dat de Nederlandse gezinnen net zo gezegend mogen zijn als deze kinderen.
Tweede punt- de gebeurtenissen van de zomer lijken geen gevolgen te hebben voor de betrokken personen en
kerken in Wit-Rusland. Er moet wel wat gebeuren, maar dat moeten de betrokkene ter plaatse zelf oplossen.
Ter derde, wij willen ook dit jaar voor ieder die dat wil een voedselpakket doorgeven, zoals het gegaan is afgelopen
jaren. Iedereen die op naam besteld zullen wij bezoeken en het pakket bezorgen, en van het overige beschikbaar
gestelde geld zullen wij voedselpakketten brengen bij hen die nog geen 21 jaar is. Voor de goede orde, de
voedselpakketten van begin maart 2016 waren volgens onze telling meer dan 120. Wij geloven in wonderen- het
jongentje dat voor nagellak actie ging hoopte voor 100 euro en de stand nu is boven een miljoen- niets is onmogelijk
voor wie gelooft!
Wij zijn net een week terug (15 dec) van 5 weken Wit-Rusland. En onlangs dat wij niet alles hebben kunnen doen wat
wij graag gewild hadden, is het goed geweest. Met name bij jongeren die door persoonlijke omstandigheden jaren
vast hebben gezeten, en nu een nieuwe toekomstperspectief maken, zoals te gaan studeren in deeltijd, rijbewijs
halen en/of gezegend worden met een prachtig mooi kindje, zoals Regina gebeurd is. Wij zien dat individuele
ondersteuning belangrijker wordt, en dat zeker de laatste groep die in Zwijndrecht is geweest – Shereshevo,
Pruzhany regio- in de toekomst belangrijker gaat worden. Belangrijk voor ons is dat wij onvoorwaardelijke steun van
de WR ouders hebben en dat maakt dat wij kunnen doorgaan.
Wij zijn zeer gelukkig met onze nieuwe auto- een fantastisch stuk gereedschap dat zich met afgelopen winter
periode fantastisch heeft gehouden, en maakt dat wij overal en altijd kunnen komen, mede dankzij de steun en
sponsoring van mobiliteitsafdeling van Da Vinci College.
Voor allen die financiele bijdrage willen doen- hetzij voor de gastkinderen, voedselpakketten of onze stichting zelfalles via de stichting en de penningmeester Sieste Dekker.
En voor allen- dat de Here u zegent en dat u Zijn zegen in uw persoonlijke leven mag ervaren en mag beleven,
speciale in deze tijd dat wij Zijn geboorde vieren.
Met warme groet,
Bart en Natasha
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