MARANATHA SIYAKATALA CHILD AND YOUTH CARE CENTRE

Nieuwsbrief Josien
September - Oktober 2017
Begin van jaar 2!

Lieve mensen,
De afgelopen twee maanden zijn zo snel gegaan. In september was ik
vooral bezig met het feit dat ik de 26e naar huis zou gaan. Mijn
motivatie was ook wat minder geworden en het was dan ook een
goede tijd voor een pauze. Ik ben een maand in Nederland geweest
en vond het heerlijk om iedereen weer te zien en wat tijd door te
brengen met familie en vrienden. De eerste twee weken ben ik ook
bezig geweest met wat administratie (belastingen, verzekeringen,
etc.). En de twee weken daarna was Tiaan erbij. Het hoogtepunt van
de tijd in Nederland was voor ons allebei Sinterklaasavond, wat wij
als familie een paar maanden eerder hebben gevierd omdat ik het
niet weer wilde missen.

Weer… thuis?
Onderhand ben ik alweer een week terug. Het is goed om weer terug
te zijn! Ik merkte wel dat ik weer wat meer moeite moest doen om
iedereen te volgen in het Afrikaans. De communicatie ging allemaal
zo makkelijk in het Nederlands en nu moet ik me weer aanpassen. Ik
voelde me heel even wat triest. Wel voel ik me heerlijk thuis in mijn
appartementje en geniet ik van het mooie weer en het hardlopen
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langs het strand.
Ik ben zo hartelijk ontvangen hier bij Maranatha. De kinderen waren
erg enthousiast en ook mijn collega’s zijn blij dat ik er weer ben. Ik
heb de medicijnen, huiswerk en sport weer opgepakt. Ik ben ook van
plan wat vaker hier te eten. De kok van de volwassenen hier op het
centrum zet wat eten apart voor mij. Dat neem ik dan mee naar huis
en zo bespaar ik wat onnodige kosten. Gisteren zong ik weer voor de
jongens. Ik wil weer wat nieuwe liedjes leren. Wie weet nog mooie
liedjes met niet al te moeilijke akkoorden?

Reformation Day en Kerstdienst
Afgelopen dinsdag was het Reformation Day. Precies 500 jaar
geleden kwam Luther in opstand tegen de leer van de kerken en
wilde hij weer terug naar de basis, de Bijbel. In de kerk was een
dienst georganiseerd en Tiaan en ik zijn erheen gegaan. Er was ook
weer een koor. Vanaf aankomende dinsdag oefenen we weer voor de
kerstdienst. Die vindt plaats op 3 december omdat tijdens kerst de
meeste mensen op vakantie zijn. De aankomende 4 dinsdagen zijn
we dus weer druk kerstliedjes aan het oefenen.
Daarnaast moet ik mijn autoverzekering weer verlengen en mijn
license moet ook vernieuwd worden. Ik wil de auto nog op mijn
eigen naam zetten (nu staat het op naam van Maranatha), maar als
buitenlander gaat dat niet zo makkelijk.

Dank- en bidpunten
- Ik ben dankbaar voor mijn eigen plekje hier. Ik woon hier zo mooi,

vlak bij de zee. En ook heel praktisch voor mijn auto, een
nieuwe mobiele telefoon (van mijn zus gekregen), en een
lading nieuwe kleding (van mijn andere zus gekregen).
- Ik ben dankbaar voor het hartelijke welkom terug op mijn werk
maar ook in de kerk en van vrienden hier.
- Het jaar loopt op zijn eind en de kinderen zijn bezig met examens en toetsen. Willen

jullie bidden voor een goede concentratie?
- Bid voor veiligheid voor de kinderen die in de december vakantie naar huis gaan.
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- Bid voor mij. Ik moet toch nog iets voor de belasting regelen waar ik wat tegenop zie.

Ook moet ik mijn auto op mijn naam zetten. Ik zie daar best tegenop omdat ik
niet goed weet hoe ik het aan moet pakken.
Dank jullie wel voor alle gebeden en steun!
Liefs, Josien
P.S. Voor wie nog geen lid is van de facebookgroep, stuur een mailtje naar
nieuwsjosien@hotmail.com. Dan voegen we je toe.

BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN
Voor wie op de hoogte gehouden wil worden van alle ontwikkelingen:
Facebook: ‘Maranatha Siyakatala’
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’.
S.N.S.: NL66 SNSB 0931 7011 39 (BIC: SNSBNL2A)

3

