
Dit keer begin ik met een mededeling. In de laatste nieuwsbrief stond mijn
geplande verlof genoemd. Volgens planning zou ik vandaag in Nederland

aankomen. Vanwege de omstandigheden in Nederland en hier in ZA heb ik het
besluit genomen om het verlof uit te stellen. Het was geen makkelijke

beslissing om te nemen. Ik heb rust op het besluit en weet dat het goed is,
maar het is ook zeker jammer en hoop over een tijd te kunnen komen. 

/
In the last newsletter we mentioned the dates for my planned leave to the
Netherlands. According planning is should arrive today, but I've made the
difficult dicission to postpone my leave, due to the circumstances in both

countries. It was not an easy dicission to take, but I have peace, although it is
sad too. I hope to go for leave after some months.

*Bid voor mijn familie, vrienden en iedereen die verwachte dat ik zou komen
en ernaar uitkeek. Voor rust en geduld. En dank voor de huidige
mogelijkheden om contact te onderhouden. / Pray for each one who was
looking forward to see me again. Pray for peace and patience. And
thanksgiving for the present-day possibilities to keep in touch.

*Bid voor mijn collega Bonita, en haar kinderen, van wie haar man afgelopen
week overleden is. / Pray for my colleague Bonita and children. Her husband
passed away last week. 

*Bid voor wijsheid, liefde en leiding voor de komende weken. Dat ik er in mijn
werk mag zijn voor mensen en hoop mag geven. / Pray for wisdom, love and
guidance in the coming weeks. How to be there for people in my work and
that i may inspire with hope. 

*Bid voor mijzelf. Ik was positief getest voor het corona virus. Ik had milde
klachten, maar ik heb  nog last van vermoeidheid. Dank God voor mijn herstel.
/ Pray for me. I've been tested positive for corona. I've had mild symptoms, but
struggle still with tiredness. Praise the Lord for my recovering.

"Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen"
"A man's mind plans his way, but the Lord directs his steps and makes them sure."

 


