Nieuwsbrief 35 Barend & Diny

“Nader tot God, en Hij zal tot u naderen..”

(Jacobus 4 vers 8)
Apeldoorn, 4 september 2019
Lieve vrienden,
Onze vorige brief eindigden we met de aankondiging van ons 40-jarig huwelijk.
We ontvingen hierop van velen een felicitatie. Dank!

Ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk waren we een week in Frankrijk en
afgelopen weekend waren we met de kinderen en kleinkinderen op een mooi
plekje in Friesland. We lieten vele mooie boten aan ons voorbijgaan en zelf
beleefden we veel plezier aan de kano’s die ons ter beschikking stonden. We
hebben genoten en zijn dankbaar!
Volgende reis
Graag brengen we hiermee ook onze volgende reis in herinnering zoals eerder
vermeld:

•
•

Barend: 10 september tot 27 november
Diny: 1 oktober tot 23 oktober

We verwachten in deze periode duidelijkheid te krijgen over de komende jaren:
•
•
•

Moeten we ingaan op het verzoek om ons voor langere tijd te vestigen in St.Laurent er
ondersteuning van de plaatselijke gemeente, in afwachting op een ander echtpaar dat zich
momenteel hiervoor voorbereid of
moet ik doorgaan zoals ik de laatste jaren deed met het bezoeken en een beperkt
verblijf van maximaal 6 tot 8 weken of
laat de Heer ons een andere weg zien ...

We kijken er naar uit en bidden ervoor.
Bid je met ons mee:
•
•
•
•
•

Voorspoedige reis
Goede besprekingen met de verantwoordelijken in Frans-Guyana
Duidelijkheid voor de beslissing die we moeten nemen
Kinderen en kleinkinderen die achterblijven
Onze oude moeder die 1 december 98 jaar hoopt te worden …

Spreekbeurten
Tenslotte nog iets over spreekbeurten. Ik schreef:
In verband met het bovengenoemde heb ik besloten om geen spreekbeurten
meer te agenderen. Vele zondagen was ik op pad voor een bezoek aan een
gemeente waar ik met het Woord mocht dienen. Ik heb dat met veel vreugde
mogen doen en heb de gemeenschap met broeders en zusters in het land
zeer gewaardeerd. Ik ga het zeker missen, maar hoop en verwacht dat de
betrokkenheid blijft bestaan! Dank!
Mocht ik in 2020 toch nog voor langere tijd in Nederland zijn, dan meld ik me.
Mogelijk kan er dan op korte termijn nog afspraken gemaakt worden.
Hartelijke groet,
Barend & Diny

PS: Als het internet het toelaat, proberen we regelmatig iets op de blog van
onze site te schrijven: 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

