
*Aan het eind van de afgelopen week hebben we als medewerkers van het MCC
te horen gekregen dat Sister Ethel, de oprichtster van het centrum, zeer ernstig
ziek is. Ze heeft longkanker en de dokters kunnen haar niet helpen. Ze is terug
naar Ierland om dichtbij familie en vrienden te zijn. Bid voor haar, deze
prachtige vrouw, voor kracht, innerlijke vrede, en herstel, naar God's wil. / At the
end of last week we received the news that Sister Ethel, the founder of MCC, is
very sick. She is diagnosed with lung cancer. She has returned to Ierland to be
with familie and friends. Please pray for this wonderful woman, for strength,
heart peace, healing, so They will.  

*Graag gebed voor het land. We zijn hier in de 3de golf van het corona virus en
deze lijkt hard te gaan. Bid voor genezing en dat levens gespaard mogen
worden / Pray for the country. We are in the midst of the 3th wave corona virus.
Pray for healing and lives to be safed.

*Op dit moment is het op een aantal plekken onrustig in het land. Dit i.v.m. de
uitspraak van het gerechtshof tot ex president Zuma. Bid voor rust, vrede,
veiligheid en herstel. / Mainly in 2 provinces in the country is unrest, because of
the courts conclusion for ex president Zuma. Please pray for peace, safety and
restoration.

*Bid voor een van 'mijn' werkers. Hij zit in een moeilijke situatie die niet in 2
zinnen is uit te leggen. Bid voor een goede oplossing in de situatie. Bid voor
hem voor kracht, voor wijsheid en geduld. Bid dat hij meer en meer op Jezus
gaat vertrouwen.  Dank voor Zijn bescherming. / Pray for one of 'my' workers.
He is in a difficult situation, what i can't explain in 2 sentences. Pray for a good
way to solve the situation. Pray for strength, wisdom and patience. Pray that he
will trust Jesus more and more. Thank God for His protection.

*Bid voor mij voor Gods leiding 
en genade, en Zijn liefde / 
Pray for me for Gods guidance 
and grace, and His love. 

Blessings, José


