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‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb’.
Matteüs 28:19
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Santa Bárbara do Tugúrio

Geliefde zendingsvrienden,
Dit jaar zou het 4 jaar geleden zijn dat we in Nederland waren. We weten dat
het heel belangrijk is om weer het contact met u te onderhouden en te versterken en we zouden ook niets liever willen dan dat.
Toch, wij hebben onze levens in de hand van de Heer gelegd en dit jaar lijkt
het er op dat we niet naar Nederland kunnen gaan. We hadden onze reis
gepland op 21 April, maar mijn gezondheid (Marlies) stond het niet toe. Vanwege darmproblemen was ik bij de dokter en zo kwamen we er ook achter dat
ik een flinke bloedarmoede had. De dokter verwees me onmiddellijk door naar
het ziekenhuis voor een bloedtransfusie. Bovendien heb ik ook flinke pijnen in
mijn rug vanwege een hernia. Die zit precies boven de hernia waaraan ik 6
jaar geleden geopereerd ben. Ik moet daar dus ook aan geopereerd worden.
De dokters, ons bestuur in Nederland en wijzelf vonden het beter om de reis
te annuleren, want anders zou ik er totaal geen plezier aan beleven om daar
alleen maar ziek te zijn en pijn te hebben. Zo willen we u allen vragen om voor
mij te bidden, God is dezelfde en machtig om te genezen. Ook dat God het in
Zijn Hand neemt wanneer we dan wél naar Nederland kunnen gaan.
Heel hartelijke groeten en we bidden u Gods zegen toe!
Govert, Marlies en Eliana Jonker.

Van het bestuur
Als bestuur kunnen we u melden dat door de gunstige voorwaarden van
SIAMA, een reisbureau voor zendelingen, de annuleringskosten minimaal
waren. Financieel is er dus geen verlies geleden.
Een zegen was en is, dat Eliana beschikbaar is om voor haar ouders te
zorgen. Ook voor haar toekomst kunnen we bidden.
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