DE SCHUILPLAATS
VATËR E NGROHTË
Ambra
Weet u nog:
Ambra kwam bij ons, omdat
haar moeder moest kiezen tussen
haar “nieuwe” echtgenoot of haar
kind.
Ondertussen is Ambra geregistreerd,
maar wij hebben daar nog geen enkel document van.

“Vatër e Ngrohtë”
Lagjia Palorto 5223
Gjirokastër
Albanië
Ps. 91:1
Doel:
“te zorgen voor Albanese
kinderen in nood”
Email:
vater_e_ngrohte@yahoo.com

ELONA:
Misschien herinnert u zich dat ze bij ons kwam, omdat,
volgens de Albanese wet, er full-time een verpleegster in
een kinderhuis moet zijn. Naast haar werk bij ons, zorgt
Elona voor 5 kinderen, 2 van haarzelf en 3 van haar zus, die
overleden is.
Op de “Damesbijbelstudie”, die we op de woensdag morgen
houden, hoorde ze over Jezus en zag dat het allemaal
waar is, Hij is er en ze vroeg Hem ook haar Heer en Redder te zijn.

IZABELA:
Haar vader (weduwnaar) is van plan haar,
binnen afzienbare tijd, bij zich te nemen.

ONDERHOUD: dak & voor deur
Het regen seizoen is begonnen en daarmee ook
de problemen.
Het dak lekte, waardoor de schooltassen en boeken van de kinderen nat werden.
Gelukkig was het niet zo heel erg en konden we de meeste boeken nog redden.
Het dak is nu gerepareerd en ook de voordeur, die heel slecht was, is vernieuwd. >>
Gods zegen,
Jorida, staf en kinderen.
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NU EN TOEKOMST:
Ondertussen zijn de Kerstdagen voorbij en is
het nieuwe jaar alweer begonnen!
We hopen dat u hele goede dagen hebt gehad!
Komend jaar zullen er allerlei veranderingen plaatsvinden.

In Albanië
heeft Jorida, per 1 April,
haar baan opgezegd,
om met haar man mee te gaan, en is er een nieuwe directeur/-trice nodig.

In Nederland hebben Wout & Marina van Dijk
al heel veel jaren de nieuwsbrief bijzonder goed
verzorgd!

DANK JULLIE WEL!!!

Langzamerhand zal ik (Marijan) dat nu gaan overnemen.
Wilt u daarom vanaf vandaag adreswijzigingen naar mij sturen?
Marijan Nijhof, Buurtweg 45, 6971KM Brummen.
Email: marijan.nijhof@yahoo.com

De brieven die per post gaan, doe ik; de brieven, via de Email ontvangt u, vooralsnog, van Wout.
Als u nog steeds een brief via Post.NL krijgt, maar u vindt het goed dat hij per Email komt, wilt
u dan a.u.b. uw Emailadres doorgeven?

We wensen u een heel gezegend 2020 toe!
Hartelijke groet,
Wout & Marina en Marijan.

