
      

 

“Het is geweldig om 

te zien wat Hij in 

gebrokenheid door 

ons heen kan doen!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geliefd zijn door God 

Vader Deze jongen heet Felix en hij is 9 jaar oud. 

De eerste keer dat ik hem sprak was ik 

geschrokken van zijn uitspraak:  

“Ik hoop dat ik naar de hel ga….”  

Natuurlijk wilde ik hier uitgebreid met Felix 

over praten en toen vertelde hij mij dat 

zijn vader hem al die jaren had geleerd, 

dat slechte kinderen zoals hij het 

verdienen om naar de hel te gaan, dat 

dat de plaats is waar hij thuis hoorde…...  

 

Nu gelooft Felix hij dat hij geliefd is door 

God en ooit naar de hemel zal gaan om 

Jezus te ontmoeten!!!! 

Willen jullie voor Felix bidden. Hij heeft 

ruzie met zijn vader vanwege de dingen 

die zijn vader heeft gezegd en nog zegt. 

De haat is begrijpelijk…maar niet goed 

en ik geloof en leer Felix dat hij de 

mensen die hem kwaad doen moet 

leren vergeven zodat Jezus de wonden 

kan genezen.  

 

 

 

 
 

In mijn leven heb ik ook het nodige 

meegemaakt, maar dat alles heeft 

geleid tot de persoon die ik nu kan zijn. 

Vaak ben ik zo ongelooflijk dankbaar dat 

jezus me de mogelijkheden en de 

bewogenheid geeft om andere te 

helpen. Het is geweldig om te zien wat Hij 

in gebrokenheid door ons heen kan 

doen!  

 

 

 

Nieuws van Janeth, onze zus in Bolivia. 

 

In deze nieuwsbrief wil ik jullie kennis laten 

maken met een aantal nieuwe jongeren.  

 

Op deze foto zie je (boven uiterst rechts) 

“Luz Maria”. Zij is 14 jaar oud. Twee weken 

geleden had ze koorts veroorzaakt door 

Tyfus. Ze woont bij haar moeder en twee 

broers, haar vader is een alcoholist. Ik 

heb Luz Maria mogen helpen aan 

Nieuwe kennismaking. 
medicatie en met wat voedsel, inmiddels 

is ze behoorlijk aangesterkt. Ze heeft zelf 

Jezus aangenomen als haar verlosser en 

de boodschap van genade heeft ze 

direct gedeeld met haar moeder en 

familie en ook zij hebben deze keuze 

gemaakt en zijn gered! 

 

De vader van Kees Boer is recent 

van ons heen gegaan. Zijn vader 

was een groot voorbeeld voor Kees 

en ons voor hoe we anderen kunnen 

liefhebben en hen het evangelie 

mogen brengen. We zijn God 

dankbaar voor zijn leven hier op 

aarde! 

 

Deze jongeren ben ik 

inmiddels aan het 

trainen voor 

dicipelschap.  

 

Zoals jullie weten 

stoppen we niet bij het 

brengen van de blijde 

boodschap, maar 

leren we hen ook hoe 

zij op hun beurt het 

evangelie ook weer 

kunnen delen met 

anderen. En ook daar 

stopt het niet, ik geloof 

dat we naast het 

brengen van het 

goede nieuws ook zorg 

mogen dragen voor 

elkaar. 

Dankbaar 
• Voor al jullie steun praktisch 

en via het onmisbare 

gebed.  

• Dat het gelukt is voor Kees 

om zijn Visum op orde te 

krijgen. 

 

Gebedspunten 
• Voor de gezondheid van 

mijn vader, voorbede voor 

kracht in zijn gevecht tegen 

de kanker. Gezondheid ook 

voor mezelf, mijn familie en 

ook voor die van Kees. 

• Dat het werk hier door kan 

blijven gaan ook al is Kees 

nu in Nederland 

• Gebed voor Felix (en met 

hem vele andere) voor het 

mogen ontdekken van de 

kracht van vergeving. 
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