
*Ik ben blij dat het er nu helemaal op lijkt dat ik naar Nederland kan komen
voor verlof! Ik hoop komend weekend te vertrekken van hier. Graag bidden
voor de voorbereidingen, dat ik alle extra dingen en formulieren ivm covid
voor elkaar krijg. En dat de reis voorspoedig mag zijn.  / It looks like my visit to
the Netherlands is going to happen! I hope to leave from here the coming
weekend. Pray that everything works out around the extra things and papers
that need to be there for the Covid regulations. En for the flights to go well. 

*Bid dat de tijd in Nederland een tijd is om weer echt contact met familie,
vrienden, mensen te hebben en ook een tijd van rust, stilte, en afstand nemen
van het werk. Maar ook het werk van een afstand te bekijken, voor visie en
vernieuwde kracht. / Pray for the time in the Netherlands to be a time to really
connect with family, friends and people. As well as a time for rest, quitness and
distancing from work. But also to look at the work from a distance, for vision
and refressed strength.

*Dank de Heer voor de regen. Bid dat er nog meer regen mag komen hier in
het land, maar zeker met name hier rond Port Elizabeth. Het water staat laag.
/  Thank God for the rain. Pray for more rain to come in the country, especially
around Port Elizabeth. The tapwater reservoirs are low.

*Bid voor de familie, bekenden en vrienden, beide in Ierland en Zuid-Afrika of
elders ter wereld. Ze is 18 augustus overleden en dit zal voor velen verdriet
geven. Maar we zijn niet zonder hoop, in haar leven getuigde ze van de liefde
van God! / Pray for the family and friends of Sister Ethel. She passed away the
18th august and this will bring sadness for many people. But we are not
without hope, with her life she gave a testimony of God's love. 

*Bid voor het bestuur en management van het Missionvale Care Centre. Nu
Sister Ethel niet langer deel van is in persoon moeten er veel beslissingen
gemaakt worden. Bid voor wijsheid en dat in alles naar Gods wil gezocht mag
worden. / Pray for the management of Missiovale Care Centre. As Sister Ethel
is no longer part in person, many decisions will have to be made. Pray for
wisdom and that for everything God's guidance will be sought. 
                                                                                     many blessings, José
 


