FAMILIAATJE #5:
Gezinsuitbreiding en één jaar in Peru
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Een paar weken geleden was het alweer een jaar geleden dat we uit Nederland zijn
vertrokken. In dit jaar hebben we veel meegemaakt. We zijn geëmigreerd, Steven heeft
Spaans geleerd, Leah is voor het eerst naar school gegaan, we zijn allebei aan de slag
gegaan bij Diospi Suyana en ons zoontje Simeon Philip is geboren.
Nieuwsgierig als hij is werd Simeon 3 weken eerder dan
verwacht op 30 augustus geboren. Dat kwam goed uit want zo
kon hij zijn oom en grootouders ontmoeten die net bij ons op
bezoek waren. De bevalling is heel goed gegaan en Leah en Olivia
waren meteen verliefd op hun kleine broertje! Vikki is na haar
verlof alweer begonnen met werken. Ze is blij om naast het zijn
met de kinderen ook weer in het ziekenhuis te werken.

Simeon in een wipstoeltje
dat we van Stevens
voormalige collega's van
PwC kado hebben
gekregen

Vikki is onlangs begonnen met het zingen in de kerk en Steven
zingt één dag per week mee met de muziekgroep in het
ziekenhuis waar we elke dag samen met de patiënten beginnen
met een korte dienst. Vikki heeft vanuit haar kennis over
fysiotherapie wat kunnen delen bij een groep voor moeders met
jonge kindjes en Steven organiseert samen met een paar
vrienden met enige regelmaat een mannengroep op
vrijdagavond rondom een vuurtje of op zaterdagochtend met
een ontbijt.

In augustus is Steven samen met Robert een week naar
de jungle in het noorden van Peru geweest waar ze op
uitnodiging van een Amerikaanse zendeling een 2-daagse
conferentie hebben verzorgd voor voorgangers van
kleine kerken met als thema een bijbelse blik op
financiën.
Hoewel het zeker geen rustig jaar was hebben we steeds
meer mogen ontdekken dat Jezus het meende toen hij
zei: “kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven”.
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Conferentie in de jungle

Dit zullen we ons ook de komende tijd goed voor ogen moeten houden want er staat
weer veel te gebeuren. Ten eerste is Vikki zoals gezegd weer begonnen met werken wat
het hele ritme van het gezinsleven verandert. Ten tweede gaan Robert en Elsa ons
morgen. Dit wordt ook echt weer even wennen na 5 maanden. Ten derde is Stevens
directe collega onlangs gestopt bij Diospi Suyana om naar Duitsland terug te keren.
Hierdoor komt er een hoop werk en verantwoordelijkheid bij Steven terecht.
Bedankt jullie jullie steun en betrokkenheid in het afgelopen jaar en we wensen jullie
vanuit Curahuasi fijne feestdagen toe!
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.

