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Lieve vrienden en familie,
Het is vandaag 2 april 2020 en wij zitten op dag 7 van de lockdown. Wat is er ineens veel veranderd! De straten zijn leeg. Het
is zo’n gek idee dat de wereld zo op zijn kop staat. Wij mogen
alleen naar buiten om boodschappen te doen en voor medische
zorg. Mensen mogen hun honden niet uitlaten. Sporten is ook
niet toegestaan buiten je eigen terrein. Tiaan en ik sporten in de
tuin en hij fietst op zijn indoor trainer. Ik hou mezelf verder bezig
met studieboeken lezen, koken, bakken, zingen en
administratiewerk. Ik zoek mijn harde schijf uit en probeer mezelf
wat beter te organiseren.
Team uitje
Van 18 tot 21 maart waren we als team op retreat gegaan naar
de Transkei, een prachtig gebied aan de oostkust hier zo’n 7 uur
rijden vandaan. Op de foto hierboven zie je waar de naam van
onze accommodatie vandaan komt: Hole in the Wall.
Hier hebben we samen nagedacht over het COVID-19 virus en
hoe we dienen te handelen. We zijn allemaal goed geïnformeerd
zodat we die informatie door kunnen geven aan onze kinderen en
hun ouders. We spraken over de fase waar we nu in zitten
(containment), de fase die komt (epidemic) en de fase daarna
waarin we proberen ons werk weer op te pakken. Het was
deprimerend om na te denken over het ergste dat kan gebeuren:
onze kinderen verliezen hun ouders en worden wees.
Naast het bespreken van het virus hebben we samen gezongen,
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gebeden, Gods Woord geopend en gedachten met elkaar gedeeld. Ik heb een
workshop over planning gegeven waarin de teamleden per locatie zelf een sjabloon
moesten ontwerpen voor hun wekelijkse planning.
Maandag 23 maart
We waren net terug van ons retreat en toen kondigde president Ramaphosa ’s avonds
op televisie de 3 weken durende lock-down aan, die is ingegaan op de vrijdag daarna.
Wij hebben toen ons best gedaan om alle huizen van onze kinderen op te zoeken, ze
te voorzien van zeep, voedselpakketten, kleurboeken en kaartspelletjes. We hebben
veel profijt gehad van ons retreat. We gingen erop uit met handschoenen en
desinfecterende handgel en konden onze kinderen en hun ouders uitleggen hoe ze
hun handen moeten wassen en dat ze afstand moeten houden voor zover ze dat
kunnen.
Helaas moest ik de kooruitvoering van 24 maart afzeggen. We zouden gaan zingen in
twee bejaardentehuizen. We stellen het uit tot de volgende schoolvakantie in juni.
Dank- en bidpunten:
- We danken dat God ons tot nu toe veilig gehouden heeft. Wij kennen niemand in
onze nabije omgeving en van onze werkrelaties die geïnfecteerd is.
- We zijn dankbaar dat we getrouwd zijn en dit nog konden vieren met zoveel
mensen.
- We zijn dankbaar voor de technologie die het mogelijk maakt om nog steeds in
contact te blijven met elkaar.
- We bidden voor onze kinderen en hun families. Dat het virus de townships niet zal
bereiken en zij hiervoor beschermd zullen blijven. Ook bidden we voor de leiders van
ons land, dat zij sterk zullen blijven en de belangrijke beslissingen kunnen blijven
nemen. En we bidden voor alle mensen die in de ziekenhuizen werken, dat zij de
energie zullen hebben om hun werk goed te blijven doen. Dit alles niet alleen voor
Zuid-Afrika maar ook natuurlijk voor Nederland. Bidt u mee?
Veel liefs van Josien

BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN
Voor wie regelmatiger op de hoogte gehouden wil worden van waar ik mee bezig ben:
stuur mij een mailtje ‘jovanzonneveld@hotmail.com' en dan voeg ik u toe op de Facebook pagina.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: nieuwsjosien@hotmail.com
Eenmalige of periodieke giften kunnen worden overgemaakt naar Stichting Nehemia in Ommen
o.v.v. ‘Project Children’s Home Afrika’.
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