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Lieve lezer,
Naast onze kerstgroet ook nog even een nieuwsbrief met
de laatste nieuwtjes en foto’s van de afgelopen tijd.
Veel leesplezier!

Avontuurlijk leven
Het leven dat wij leven, met elkaar en met God, is zeker een avontuurlijk leven. Dat is
heel vaak leuk en uitdagend, soms ook spannend en onzeker. Bovenal weten we dat
God trouw is en ons ziet. We zijn aan het verhuizen op dit moment naar Heidebeek
voor de laatste weken. We kunnen dan ons huis leegruimen. Het plan was ook de
container helemaal af te vullen, dat is redelijk gelukt, maar niet alles past. Dus wikken
en wegen, wat wel, wat niet.Verder zijn we afgelopen tijd bezig geweest met ons
visum en goed nieuws, visum is binnen, we kunnen gaan!
Frank Obdam is al maanden bezig om een bedrijf te vinden dat de grond kan
egaliseren. Heel fijn, vorige week hebben ze 20 vrachtwagens vol gestort, nu nog een
bulldozer om het glad te krijgen…
Mooi om deze dingen te zien gebeuren, het wordt dan ook echt wel écht! Mooi en
tegelijkertijd soms ook lastig, afscheid nemen is van weinig mensen een favoriet,
verwacht ik. Het hoort erbij en we proberen dat zo goed mogelijk te doen. Waarheid
blijft wel dat je mensen en momenten achter je laat om iets nieuws te beginnen. We
zien gelukkig ook uit naar dit nieuwe leven, in een nieuw land, met nieuwe mensen.
We hebben al eerder geschreven dat we, nu we naar Mozambique verhuizen, een
hoger maandbudget hebben en dat we, door het bouwen van het huis en de aanschaf
van de auto, ook eenmalige kosten hebben. Gaaf om te zien hoe er het afgelopen jaar
aan gewerkt is en mensen hebben gegeven, echt tof! Op dit moment hebben we nog
20 mensen nodig die €20,- per maand willen sponsoren om samen in Gods koninkrijk
aan het werk te zijn. Daarnaast zijn er ook nog een aantal acties de komende tijd waar
je van harte voor wordt uitgenodigd om aan deel te nemen!

God kennen & Hem bekend maken

Afscheidsmomenten
In Andijk hebben we al afscheid
genomen. Het weekend van 5&6 januari
zijn we in ’s-Gravenzande.
Zaterdagavond kun je in je agenda zetten
om te komen dineren en hebben we ook
nog een pubquiz. (aanmelden via tfcwierstra@denieuwerank.nl)
Zondagochtend worden we uitgezonden
vanuit de Nieuwe Rank, de dienst start
om 10.00 uur. Dit is onze
‘uitzegendienst’ omdat de gemeente in
’s-Gravenzande onze zendende
gemeente is. 13 januari zeggen we
gedag in Epe. Dat doen we eerst in de
ochtenddienst van de Regenboogkerk.
Daarna ook aan het eind van de middag.
Dan hebben we namelijk
ons afscheidsfeestje, zondagmiddag 13
januari vanaf 16.00 aan de
Mussenkampseweg 32, Heerde. We
willen rond 17.00 uur iets delen en
daarna met elkaar een hapje eten. Je
bent van harte uitgenodigd om daar te
zijn en ons gedag te zeggen, 10 dagen
later vliegen we namelijk naar
Mozambique. Wil je je even aanmelden
als je
komt? (Leoniwierstra@hotmail.com) We
zien ernaar uit je daar te ontmoeten.

Planning



23-01
26-01




27-01
Februari



Maart




Apr-Nov
Nov-Mrt

Vliegen naar Maputo
Aankomst in Lichinga
en Daans verjaardag.
Verjaardag van Rens
Settelen;taal, cultuur
en mensen leren
kennen.
Daarnaast ook ons
huurhuis voor het 1e
jaar in orde maken.
Container komt! Yes,
bouwen kan starten.
Bouwen buitenkant
Bouwen binnenkant.

We hopen in maart 2020 ons huis echt
in te kunnen richten en er te wonen.
(YWAM- Youth with a Mission Lichinga,
CP 114, Lichinga 90100, Mozambique)
Een aantal mensen heeft al aangegeven
om te willen komen bouwen. Je bent
van harte uitgenodigd! We zouden het
fantastisch vinden! Weet je in ieder
geval welkom. Laat het ons weten als je
dat zou willen. Ook als je met een
groep zou willen komen, of over een
paar jaar, ben je van harte uitgenodigd,
niet alleen voor ons huis natuurlijk,
maar voor een kennismaking met
ontwikkelingswerk, zending en Afrika!

Wij willen mogelijkheden creëren zodat mensen Jezus (beter) leren kennen.
Dat is de reden dat we bij Jeugd met een Opdracht werken. Bij JmeO ontvangen we geen salaris. Dit werk kunnen we
dus alleen samen met jou/u doen.
Fiscaal aftrekbare giften via: NL76 INGB 0000815198 ten name van Stichting NGW onder vermelding van Training &
Services Mozambique, fondsnummer 231.
D:0630191215 L: 0641717123 www.wierstra.nu
Danielwierstra@hotmail.com Mussenkampseweg 32
Leoniwierstra@hotmail.com
8181PK Heerde

Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief nog
niet? Meld u aan en/of controleer uw spam.
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