Nieuwsbrief
Richard en Emke de Jager
Lieve vrienden en familie,
Aan het einde van het jaar willen we jullie graag een update geven van het wel
en wee rond ons werk en ons gezin!

Nadat Richard maandenlang heeft geklust in
een huis dat bewoonbaar gemaakt moest
worden voor een vriendin en haar kinderen,
was er ook eindelijk weer werk te doen in de
loods. We hebben ons voorbereid op beurzen,
die op het laatste moment toch geannuleerd
werden. Maar: gelukkig was er een buitenfair
in Diepenheim waar we wél naartoe konden.
Wat was het geweldig om na zo'n lange tijd
weer op een beurs te staan! Een onverwacht
cadeau in een tijd van nieuwe maatregelen.

Ook de drukpers mag weer onder het
stof vandaan gehaald worden, want we
staan D.V. van 17-19 december op een
kerstfair in Best. Daar drukken we voor
de bezoekers een stukje uit het
evangelie van Lukas. We hopen dat er
gauw weer meer mogelijk wordt in
beursland. En daarnaast is de bakfiets
nu een uitkomst. Er zijn inmiddels heel
wat kilometers gefietst. Het zorgde voor
veel bijzondere ontmoetingen op straat!

Met de kinderen gaat het ook goed. Joost zit in het derde jaar van zijn studie
informatica, en gaat het komende half jaar stage lopen. Het zou fijn voor hem
zijn als dit ergens op kantoor kan, aangezien hij nu al bijna 2 jaar voornamelijk
online les heeft en dus vrijwel altijd alleen op zijn slaapkamer zit. Hannah doet
dit jaar examen VWO en zou daarna graag een tussenjaar nemen om naar het
buitenland te gaan. Maaike zit nu in de vierde klas van het VWO. De meiden
maken beiden graag muziek met gitaar, zang en/of piano, dus het is altijd
gezellig hier in huis.

We zijn blij om jullie te kunnen vertellen dat onze vrienden Bertjan en Janneke
Vorenkamp zijn aangeschoven in onze TFC. Samen met Frans en Liset
Langeveld bieden ze een plek waar we met elkaar kunnen spreken over en
bidden voor onze persoonlijke situatie en het werk dat we doen. Juist in deze
rare tijd, waarin zoveel veranderingen en teleurstellingen zijn, is dit voor ons
extra waardevol.

Hartelijk dank voor jullie gebed, bemoedigingen en financiële ondersteuning in
het afgelopen jaar! We zijn er dankbaar voor en ervaren Gods trouw hierin. Hij
heeft ook steeds voorzien in ideeën en werk dat we konden doen, ook al was

dat anders dan we gewend zijn. Hij geeft ook mogelijkheden voor de toekomst,
waar we binnenkort wat meer over hopen te kunnen schrijven.
Gods zegen en onze hartelijke groet,
Richard en Emke de Jager
Meer lezen over het werk van de Bijbelstand? Klik hier de laatste nieuwsbrief.

Wanneer je het op je hart hebt om ons financieel te ondersteunen, kun je je gift overmaken naar:
- Stichting Nehemia, NL48 INGB 0003 3992 00 o.v.v. 'Project evangelisatie Alphen aan den Rijn'
of naar:
- Stichting tot Bevordering van Evangelisatie, NL35 INGB 0000 9432 00 o.v.v. 'Project evangelisatie
Alphen aan den Rijn.
Richard en Emke de Jager
Wilgenlaan 16
2404 EC Alphen aan den Rijn
R: 06 13973824
E: 06 12861206
Wil je voortaan na elke beursdag een gebedsmail? Meld je dan HIER aan..
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