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FAMILIAATJE #7:
Verlof en terugkomst

We keken er al een lange tijd naar uit en op 20 juni was het dan zover, we gingen op
thuisverlof! Het was een lange reis die extra vermoeiend was doordat zowel Leah als
Simeon ziek waren en koorts hadden. Eenmaal aangekomen in Nederland waren die
zorgen gauw vergeten want het was geweldig om onze familie en vrienden weer te zien,
om weer in onze ‘eigen’ kerk te zijn, om op verschillende plekken presentaties te mogen
geven om weer te fietsen en Nederlands eten te eten.
We hebben ons verlof grotendeels in
Nederland doorgebracht waar we het huis van
Stevens ouders als basis hadden. Ook zijn we
voor 2 weken naar Frankrijk gereisd waar we
een conferentie voor zendelingen bijwoonden
en hadden we een week echt vakantie op een
prachtige camping met de ouders van Steven.
We hebben ook een hele mooie vakantieweek
Vikki met Simeon en nichtje Yana op de fiets
beleefd met de familie van Vikki in Zeeland. We
sloten ons verlof af met een 10 dagen in Engeland waar Vikki’s zusjes Julie en Elsa met
haar man Robert ook nog bij konden zijn. We hadden daar het huis van Vikki’s oom en
tante Wendy en David bij Londen als uitvalsbasis. Dit was ideaal om een aantal
familieleden uit Londen te kunnen bezoeken. Verder hebben we tijd doorgebracht in
Harrogate en konden we presentaties geven in Otley, Greenwich en op de YPCC
conferentie. We hebben veel mooie mensen leren kennen in onze tijd in Europa.

“In God is
mijn heil en
mijn eer;
mijn sterke
rots, mijn
toevlucht is
in God”
Psalm 62:8

We hebben aan de ene kant echt heel erg
genoten van de tijd die we konden
doorbrengen met onze familie en vrienden
maar uiteraard was het aan de andere kant ook
weer te kort. De terugreis ging heel goed en op
zaterdag 17 augustus zijn we weer veilig
aangekomen in Curahuasi. Onze eerste weken
hier zijn redelijk turbulent geweest met een
flinke keelamandelonsteking voor Olivia, een
kapotte laptop, een kapotte auto en als klapper
op de vuurpijl het nieuws dat een oud-collega In Zeeland met de Nunn familie
op basis van leugens aangifte had gedaan
wegens onder andere discriminatie tegen Steven. Op discriminatie staat in Peru 2 tot 3
jaar gevangenisstraf dus dit was best heftig nieuws. Het proces is nog steeds niet
helemaal afgerond maar we hebben vertrouwen in een goede afloop. Met al deze zaken
is het goed om te weten dat we een God hebben die ook in moeilijke situaties bij ons is
en ons uitnodigt om bij Hem te schuilen. Dit proberen we dan ook te doen .
Een meer gedetailleerd verslag van ons thuisverlof vind je in de loop van de komende
dagen op onze website. Bedankt voor al jullie aandacht, steun en gebeden!
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.

