
Lieve familie vrienden en volgers, 

Wij willen jullie graag deelgenoot maken van al 

onze vragen die we momenteel hebben. De 

belangrijkste vraag: ‘hoe nu verder?’ Volgend 

jaar zijn we 5 jaar actief als werkers in    

Noordoost-Roemenië. Toendertijd zijn we een 

commitment aangegaan voor 5 jaar en hebben 

daar een bijbehorend contract bij getekend. 

Aankomend jaar loopt dit contract dus af. Het 

project is door God rijk gezegend en we zien 

nog elke dag nieuwe zegeningen. Op dit mo-

ment zijn we in gebed om te vragen wat God 

van ons wil in de nabije toekomst. We zien drie 

opties en hopen en bidden dat God ons Zijn 

plan bekend zal maken. Wil Hij ons hier houden, of toch terug 

naar Nederland, of heeft Hij totaal andere plannen. Bidt u met 

ons mee? Wij willen graag daar zijn waar God ons wil hebben, 

want dan geloven we dat we nieuwe energie krijgen om alles te 

doen wat God voor ons heeft voorbereid. Juist in deze rare tijd 

van beperkingen mogen we het kleine beetje wat we nog    

kunnen doen als een zegen ervaren. Gelukkig mogen we nog 

steeds kinderen, ouderen en gehandicapten bezoeken en be-

moedigen. Het uitdelen van kleding, voedselpakketten blijft 

allemaal doorgaan en zeker in de komende koude maanden 

kan dit van levensbelang zijn. Niet lang geleden kwamen we bij 

een gehandicapte man die steeds met zijn schep naar de     

vuilstortplaats loopt om afval weg te gooien. Deze man    

mochten we praktische zegen  brengen in de vorm van een 

kruiwagen. Hij was er zeer blij mee en nadat we met hem    

hadden gesproken en voor hem mochten bidden gingen we 

met een blij hart naar huis. Als we de blije gezichten van de mensen 

zien weten we waarvoor we dit werk nog steeds mogen doen. Zo 

danken we de Heer voor de  mogelijkheid die Hij ons hiervoor geeft. 

Bidt u met ons mee zodat we de juiste beslissingen mogen maken in 

2021?  Alvast hartelijk dank! 

  

 
Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage! 
 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvânteze 


