Nieuwsbrief 32 Barend & Diny

“Want bij U is de
bron van het
leven, door úw
licht zien wij het
licht.”
(Psalm 36 vers 10)
Apeldoorn, 1 december 2018
Lieve vrienden,
Op 18 december hoop ik weer te vertrekken naar Suriname en Frans-Guyana
voor een verblijf van ruim vijf weken. Opnieuw verwacht ik rond te trekken tot
steun, bemoediging en opbouw van broeders en zusters in verschillende
gemeenschappen.
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, hebben de oudsten van
de gemeente in Cayenne mij gevraagd of ik vanaf medio 2019 voor een
periode van drie jaar voorganger wil zijn in St.Laurent. Het echtpaar dat een
aantal jaren de gemeente heeft gediend zal dan vertrekken. Een nieuw
zendingsechtpaar bereidt zich voor, maar er is enige tijd van overbrugging en
inwerking nodig. Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om dit te
gaan doen. Dit betreft vooral de praktische consequenties, zoals huisvesting
daar, ons eigen huis in Apeldoorn en de financiële gevolgen. We zoeken hierin
de leiding en bevestiging van onze Heer en vragen of u ook hierover voor ons
wilt bidden.
Ik ben dankbaar dat ik de reis opnieuw mag maken. Ik doe dat in het besef dat
velen zich met ons verbonden weten en ons omringen met gebed en gaven.
De terugreis is geboekt voor 25 januari 2019.
We vragen ook voorbede voor Diny, die weer voor een aantal weken alleen
thuis achterblijft.
Als het internet het toelaat, probeer ik wekelijks iets op de blog van onze site te
schrijven.

Het is niet zo verwonderlijk dat er in de donkere decembermaand de aandacht
wordt gevestigd op licht. Ook wij mogen daar onze bijdrage aan leveren door
Het Licht te laten schijnen.
Wij wensen jullie mooie feestdagen en een gezegend 2019!

U zorgt ervoor dat mijn lamp blijft branden; U, HERE, mijn God, bent het
Licht in de duisternis.
Tu fais briller ma lampe; ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres.
You are the one who lights my lamp—the Lord my God illumines my
darkness.
Joe de letti mi lampoe; Masra, mi Gado, meki da doengroe vo mi tron
letti.
Hartelijke groet,
Barend & Diny

www.barendendiny.nl

Let op: het rekeningnummer van de Vereniging Zakelijk Beheer
Vergadering Apeldoorn is gewijzigd.
Eventuele financiële ondersteuning kan naar één van de hieronder genoemde rekeningen o.v.v.
project Frans Guyana/Suriname:
NL95 INGB 0002 0825 49 t.n.v. Vereniging Zakelijk Beheer Vergadering Apeldoorn
NL61 ABNA 0471 3677 61 t.n.v. Stichting Filadelfia Zending (afd. Binnenland), Maarssen
NL31 DEUT 0486 3803 35 t.n.v. Stichting Ned. Gem. v. Wereldevangelisatie (NGW), Hoenderloo

