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FAMILIAATJE #12: Terug in Peru

\
Begin oktober kwamen we aan in Nederland. We moesten eerst 10 dagen in quarantaine en
de dag nadat we daar klaar mee waren ging Nederland weer gedeeltelijk op slot. De
beperkingen naar aanleiding van het coronavirus hebben zeker een stempel gedrukt op onze
tijd in Nederland. We hadden bijvoorbeeld heel graag presentaties gegeven in verschillende
kerken. We keken er ook erg naar uit om Vikki's familie in Engeland en oud-collega's in
Duitsland te bezoeken. Dit ging allemaal niet door. Maar terugkijkend op onze tijd in
Nederland hebben we ook heel
veel om dankbaar voor te zijn.
Leah en Olivia werden heel
hartelijk ontvangen op de
basisschool
waar
Steven
vroeger ook naartoe ging. Zij
hebben erg genoten van het
eindelijk weer contact hebben
met andere kinderen en ze
hebben ook veel geleerd. We
waren ook heel blij om in
Nederland te zijn rond de
geboorte van ons nichtje Aliva!
Ons verblijf in Nederland heeft ons er weer bij doen stilstaan hoeveel mensen ons
ondersteunen. Zonder deze steun zou het werk dat wij in Peru doen niet mogelijk zijn. In een
bericht op onze website kun je hier nog wat meer over lezen. We willen alle mensen die ons
ondersteunen in praktische zin of die voor ons gezin bidden bij deze van harte bedanken!

“Geprezen zij de
God en Vader van
onze Heer Jezus
Christus: in zijn
grote
barmhartigheid
heeft hij ons
opnieuw geboren
doen worden door
de opstanding van
Jezus Christus uit
de dood,
waardoor wij
leven in hoop”
1 Petrus 1:3

Gewapend met een arsenaal aan mondkapjes, plastic gezichtsschermen, testuitslagen,
verklaringen en certificaten vertrokken we op 17 maart weer uit Nederland. Na een vlucht van
12,5 uur en een overnachting in Lima kwamen we op 18 maart goed en wel aan in Curahuasi.
We zijn ondertussen beiden weer aan
het werk en in onze eerste week kwam
de president van Peru op bezoek bij
het ziekenhuis. We verdelen de
werkweek in het ziekenhuis ongeveer
50/50. Naast ons werk zijn we druk
met de thuisscholing van Leah en
Olivia die voorlopig nog niet naar
school kunnen. Verder zijn we weer
betrokken bij de lokale kerk en is
Steven in de avonden veel bezig met
zijn online studie. We hebben nu net
genoten van een heerlijk en lang
paasweekend waarin we weer stil
hebben kunnen staan bij de
opstanding van Jezus waardoor wij
hoop hebben voorbij het graf!

Wij versturen elke paar maanden een nieuwsbrief. Je kunt je
hiervoor aan- of afmelden door een berichtje te sturen naar
familiadejager@gmail.com
Kun je maar geen genoeg krijgen van onze updates of wil je
meer weten over wat wij doen in Peru en waarom? Kijk dan
op onze website: www.familiadejager.nl
Op deze website posten we regelmatig berichtjes, foto’s en
dank- en gebedspunten.

Vanuit Diospi Suyana ontvangen wij geen salaris.
Wil je ons financieel ondersteunen in het werk dat
wij doen dan kun je een donatie overmaken aan
Stichting de Bron Eindhoven op
het
rekeningnummer NL20RABO0107076055 onder
vermelding van Ziekenhuiswerk Peru.


Stichting de Bron Eindhoven heeft de
ANBI-status waarmee jouw donatie
aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

