NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011

FELIZ NATAL
(GELUKKIG KERSTFEEST)
Queridos Amigos,
Decembermaand…. Is het bij jullie ook zo druk. Hier is mijn prioriteit vooral om het hoofd koel te houden, ook gezien de temperaturen
boven de 40 graden. We wandelen van het ene Kerstfeest naar het andere. Een hoogtepunt was het feest met de families van de kinderen.
25 December wordt hier ook gezien als dag van de familie, en dat was een goede aanleiding voor ons om iedereen uit te nodigen. De
meeste kk hebben gelukkig nog wel ergens een tante of een grootmoeder. We benadrukten dat een kind ook een persoon uit ons huis, die
dat kind extra aandacht geeft, mag zien als familie.

Armandinho met cadeau

onze kerk in Jonasse, die we blij konden maken met kip, en de kk hier zijn nog blij met een pop of autootje.

Ons huis en ons werk verandert. Langzaam maar erg zeker, worden we een jeugdhuis….. met alle uitdagingen die daar bij komen kijken.
Zo hebben we nu een flink aantal meiden in de leeftijd van 12 tot 15. Ze zijn mooi ☺ en dat vinden de jongens uit onze buurt
waarschijnlijk ook. Dus hebben we veel gesprekken over omgaan met jongens, wat kan wel en wat niet…. Een andere uitdaging voor mij
is, om te zien wat is (on)bijbels en wat is Afrikaanse cultuur. Ook binnen ons huis gebeurden er dingen die niet goed zijn op sexueel
gebied, en dat is een serieus probleem. Gelukkig hebben we ook veel aanbiddingstijden met de oudere kinderen, en gaan we elke
vrijdagavond naar “Som do Ceu” (sound of heaven), flitsende jeugdevenementen. We gaan met een vrachtwagen vol kinderen en jeugd
van de kerk.

Het nieuwe terrein in Chinonanquila

Heleninha

aanbidding met de oudere kids

Nelia

In Chinonanquila gaan we een (rieten) kerk bouwen, en twee huisjes voor mensen vd kerk die geen huisvesting hebben. Er komt een
team van 20 jongeren uit Amerika, die gaan in de heetste tijd van het jaar, bouwen. Er komt in diezelfde tijd een team uit Nederland,
met o.a. Tim en Irene van Kampen, die naast medische hulp, ook betrokken zullen zijn bij de geestelijke opleving van de kerk in
Chinonanquila. Daar gaan we tenminste vanuit.

Zulke huisjes gaan we bouwen

Laatste nieuwtjes:
-Net was ik nog even bij de kinderen. In de jongenskamer had elk bed twee kinderen, maar daar komt verandering in. In januari gaan we
bouwen aan een nieuw slaapvertrek, eindelijk!
-Begin januari krijgen we weer een nieuw meisje, 6 jaar, Hiv+, uit het Noorden van Mozambique, waar ze woonde bij een oma die
meestal dronken is….Verder is Beatriz, 13 jaar bij ons gekomen, omdat haar moeder ook veel drinkt. Beatriz is uit onze kerk in Jonasse.
-Onze kerkzaal, alias kleuterschooltje, heeft ramen en deuren gekregen.
- En in maart komt er een team van 10 mensen uit Nederland, de meesten uit “God’s Embassy”, en daar zien we erg naar uit.

Heel hartelijk bedankt maar weer voor al jullie betrokkenheid, gebeden, mailtjes, giften etc. En nogmaals een goede Kerst en een
geweldig 2012 toegewenst!
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