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Materieel en
Geestelijk
Ook in dit nieuwe jaar 2016
zal het zijn dat mensen
trouwen, liefhebben, zaaien,
maaien, oogsten en op weg
zijn naar morgen. Maar
ook dat er aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en ander
natuurgeweld zal plaatsvinden. Dat ziekte sterker blijkt te zijn dan gezondheid. Dat er mensen
zijn die geen barmhartigheid tonen.
Om staande te blijven in de hectiek van het
leven is het van groot belang om je toe te
vertrouwen aan Hem die je met liefde in de
moederschoot gevormd heeft. De schepper zal
je tonen wie je bent en wat je mag zijn. Hij zal
je leiden in het leven, door alle gevaren heen.
Hij wil dat je tot je doel komt waarvoor Hij je
heeft gemaakt.
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Gezegend 2016 toegewenst.
Dat gezondheid, voorspoed en Gods
zegen met u zal zijn.

2 KORINTIËRS 5:17 `Zo is dan wie in Christus is een
nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie,
het nieuwe is gekomen.`
Door je toe te vertrouwen aan Jezus Christus,
krijg je inzicht om dwaalleraars te herkennen,
behoefte om steun te geven aan mensen die
dat nodig hebben, het besef om een helpende
hand te mogen zijn voor hen die door onheil
getroffen zijn, een verlangen om zieke mensen
voor Gods aangezicht te brengen en een zegen
te zijn voor je naaste.
Gerard van Sabben
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Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2016

HULPGOEDEREN IN 2015 EN 2016

Onze afdeling Hulpgoederen heeft zich het afgelopen jaar voor 100% ingezet. Met de onmisbare hulp van collega’s, kledingsorteerders, chauffeurs, kledingdepothouders, magazijnmedewerkers, vrachtwagenladers en andere vrijwilligers, hebben wij weer vele kilo’s hulpgoederen
kunnen versturen. Verderop in deze Nieuwsbrief een overzicht van de hulptransporten die wij
in 2015 hebben mogen versturen. Wij zijn u voor alle hulp zeer dankbaar.
In 2016 willen wij onverminderd doorgaan en daarbij is uw hulp hard nodig.
Ons gezamenlijke doel is om mensen te ondersteunen die in armoede en moeilijke omstandigheden leven. Om mensen met visie voor hulpbehoevenden te ondersteunen. Samenwerken
met mensen die Bijbelse normen en waarden willen doorgeven.

