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FAMILIAATJE #8:
3e kerst in Peru

Volgende week vieren we alweer onze 3 e kerst in Peru. Wat is de tijd gevlogen en wat
hebben we al veel meegemaakt in deze tijd! We zijn God heel dankbaar voor zijn trouw
over ons gezin en we zijn jullie ook erg dankbaar voor jullie steun!
De afgelopen maanden hebben we weer niet
stilgezeten. Een van de hoogtepunten was het
bezoek van Vikki’s tante Chela en haar collega Lis en
vriendin Sarah. Op uitnodiging van en in
samenwerking met Vikki hebben zij een cursus over
de behandeling van klompvoet georganiseerd voor
het personeel van Diospi Suyana. Naast een
inhoudelijk zeer interessante cursus waren wij
natuurlijk ook blij met het familiebezoek.
Verder heeft Steven het op zijn werk flink druk gehad o.a. met het invullen van posities
omdat veel gewaardeerde collega’s zijn vertrokken. Daarnaast heeft hij samen met
Robert van Hardeveld een handboekje afgerond over de financiële processen binnen
een kleine gemeente. Dit handboekje wordt door een Amerikaanse zendeling in het
noorden van Peru verspreid onder pastors van een aantal kleine junglegemeenten.
Met de kinderen gaat het goed.
Simeon ontwikkelt zich volop, rent de
hele dag achter een bal aan, klimt
overal op en valt er dan niet zelden
ook weer vanaf. Olivia heeft haar
eerste schooljaar er sinds gisteren
opzitten en haar Spaans is enorm
vooruit gegaan. Leah heeft dit jaar
‘Inicial’ (kleuterschool) afgerond en
gaat na de vakantie beginnen aan de
echte basisschool. In dat kader
hadden we vorige week een feestje (‘promoción’) op school voor alle kindjes die deze
stap gaan zetten. Leah voelde zich heel bijzonder.

“Geprezen zij
de Heere, de
God van
Israël, want
Hij heeft naar
zijn volk
omgezien en
er verlossing
voor tot stand
gebracht”
Lukas 1:68

Deze week zijn we verhuisd naar het huis van een Duits gezin dat voor 2 maanden op
thuisverlof is. In februari verhuizen we door naar een huis vlakbij de kerk en de school.
We gaan dan van 2 naar 4 slaapkamers en voor een gezin met 3 kinderen is dat zeker
iets om naar uit te kijken!
In de vorige nieuwsbrief lieten we jullie weten dat er aangifte was gedaan tegen
Steven. De week hebben we eindelijk gehoord dat de zaak definitief is gesloten en daar
zijn wij heel erg blij mee!
Vanuit Peru wensen wij jullie hele fijne kerstdagen en een gezegend nieuw jaar!
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.

