José op Missie
Gebed & Prayer
Bid voor / Pray
Wijsheid en inzicht om mijn
werk goed te doen / for
wisdom and insight to do my
work well

Decor stukken maken voor de
musical “Gods Masterpiece”.

Van José:
Musical
Deze maanden was een bijzondere
tijd. Ik heb de 3-daagse theorie cursus
voor Farming God’s Way gevolgd
samen met de mensen die in de tuin
werken. Mandela day werd gevierd.
Ik ben verhuisd naar mijn adres voor
de komende tijd. En deze laatste 2
maanden heb ik samen met de
leerkrachten gewerkt aan een
musical. Met het thema 'you are
God's masterpiece' (jij bent Gods
meesterwerk). De liedjes, dans en
teksten werden geoefend. Een
leeskaart met bijbelteksten rond het
thema is in de klassen uitgedeeld. De
uitvoering van de musical was op
donderdag 19 september. De hal was
klaar en de positieve spanning was
voelbaar bij de kinderen. De musical
begon met het Scheppingsverhaal.
De kinderen deden het heel goed en
hadden er veel plezier in. Het was een
echt succes! We bidden dat de
boodschap in hun hartjes geland is.
Het weekend na de musical kwam
het trieste bericht dat een van de
jongens van school vermoord was.
Een hele schok. De school had deze
week vakantie. Afgelopen week is er
tijd voor gegeven op school, met en
door de kinderen is er gebeden voor
de familie en voor elkaar, en er is een
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memorial gehouden. Ook voor
mijzelf is dit heftig. Het brengt de
realiteit van het leven hier dichtbij.
En door dit heen merk ik dat ik in de
positie gezet word voor mijn werk
hier.

Cultures
South Africa is a country with a
variety of people and more cultures
close to each other. This is a
challenge in a lot of situations and
circumstances. There are here and
there signs of a deeper peace and
acceptance between groups of
people. But at the same time people
get nervous about their position and
don't trust or accept each other. The
last weeks quite a few things
happened in the Country's big cities
and this put the tensions more at the
edge. Is still need to go 'deeper' in
the cultures to understand things
better, this is something what takes
time. For my work it keeps me
thinking about what the Bible says;
'Love your neighbour as yourself'.
How to work carefully on this in my
contact with people? It is so much
needed in the country, and in the
Missionvale community. Pray that I
may be a Light at my work spot, to
share God's love every day.

De kinderen op de primary
school en de leerkrachten /
for de schildren and
teachers at the school
Een mogelijkheid voor de
bijbelklas ook in het laatste
schooltermijn / the possibility
to run again a bibleclass this
term

Dank voor / Thanks
Alle sponsors en dat er
voldoende is om mijn werk te
doen / for all my sponsors
and that all is sufficient
De NG Kerk Retief gemeente
die betrokken wil zijn bij
Missionvale / for the church
that wants to be involved in
my mission
De vriendschappen die ik
hier al heb / for the
friendships I already have

2 Kor 12:9 / 2 Cor 12:9
Hij 'God se genade is
vir you genoeg'
'My grace is sufficient
for thee'
2 Kor 12:9 / 2 Cor 12:9
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Agenda:
Geen activiteiten

Facebook:
Op facebook plaatsen we
regelmatig actuele
nieuwtjes en ook leuke
video’s zoals van de
Musical.

Nieuw adres
José Weijers
131 1st Avenue
Glenhurd
Port Elizabeth 6045
South Africa

De musical was een groot succes!
Samen met Maryl en haar dochter 

Vanuit het Hometeam
Het is alweer een tijdje geleden, maar in juli hebben we een actie middag
gehouden op het kerkplein en een solex- en fietstocht. Deze actie heeft het
mooie bedrag van € 811,40 opgeleverd.
Daarnaast kregen wij ook nog een mooie gift van de ontbijtactie in juni van
de vriendengroep van José en van de vakantiebijbelweek in juli uit Rouveen!
In augustus hebben we José nog even kort in levende lijve gesproken.
Gedurende het jaar is er regelmatig contact met José maar het was goed
elkaar in het “echt” te zien en te spreken.
(Overigens was deze reis bekostigd met privé financiën van José en gebruik
van vakantiedagen in overleg met Stichting Kimon)
Half oktober gaan twee medewerkers van Stichting Kimon op werkbezoek
naar de veldwerkers in Zuid-Afrika, waarbij ze José en Missionvale ook twee
dagen bezoeken. We wensen hen met José een goede tijd samen.
Groeten van het Hometeam

Even terug
Eind augustus ben ik kort in Nederland geweest, om bij een bruiloft te kunnen
zijn van een van mijn beste vriendinnen. Het was mooi en goed om familie en
vrienden weer te zien! De tijd was te kort om meer mensen te zien. Het was
ook vreemd om van 'thuis' naar 'thuis' te gaan, maar ik heb mooie
herinneringen.
Groetjes van José.
Home team José op Missie
Telefoonnummer contactpersoon: 0546 571139 (Joke)
Mailadres: joseopmissie@gmail.com
Facebook: Jose op Missie
Wilt u haar financieel steunen?
Dat kan t.n.v. stichting Kimon o.v.v.: José Weijers project Zuid Afrika
Bankrekeningnummer: NL77ABNA0400598698 te Apeldoorn
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