José op Missie
Gebed
Bid voor
De start van het
rehabilitatiecentrum FREE bij
Harvest Kleinskool, voor zijn
genade en dat de Heer
leidt en beschermt

Helpen met cadeautjes uitdelen bij
de pre-school op Harvest Kleinskool

Een deel van de leiding van de
Youth op Kleinskool

Van José:
Weer thuis
Na mijn verlofperiode weer terug in
Zuid-Afrika vond ik mijn flat, mijn
cottage, zoals ik het achtergelaten.
Mijn buurvrouw, m’n huurbaas,
verwelkomde mij net zoals de
bloeiende bomen langs de wegen.
M’n Kia startte zonder problemen,
dankzij de zorg van m’n buren. En na
een week rustig opstarten en
omschakelen, was het werk weer
volop. Verschillende dingen en
gebeurtenissen vroegen aandacht. Zo
heeft de container waar we karton in
verzamelen aan de recycle kant bij
MCC in de fik gestaan. De weken
gingen snel.

Toekomst gericht
De eerste periode van 2022 is alweer
voorbij. In een verlofperiode kijk je
automatisch ook met een afstand
naar je werk. Door wat je vertelt,
doordat je de presentaties moet
voorbereiden en in je eigen tijd.
Hierdoor kun je weer met een frisse kijk
het werk aanvangen. Een van de
dingen die ik actiever op heb gepakt
is om met ‘mijn jongens’ van het
recycle team ook persoonlijk te kijken
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naar wat ze nodig zijn, wat ze willen
en dan wat mogelijkheden zijn. Als
voorbeeld, een van de jongens is in
januari aan een korte cursus
begonnen. Deze bereidt hem voor
op een baan en het mooie is dat
ook de Alhpa cursus in de lessen
verweven is. Hij woont met zijn
broertjes en zussen, en 2 kinderen
van de zussen. De ouders zijn beide
overleden, de vader in de corona
tijd. Voor het huishouden zou het erg
helpen wanneer hij een baan kan
vinden zodat er een hoger inkomen
binnenkomt.Met de jeugd van
Harvest Kleinskool zijn we dit jaar
begonnen met een kamp. De jeugd
heeft een paar mooie dagen gehad
vol met activiteiten en een aantal
lessen over geloof. En op Harvest
Kleinskool gaat volgende maand
het rehabilitatiecentrum starten. Dit
is volop in voorbereiding. Mijn dagen
dat ik bij Kleinskool ben zal ik hierbij
ondersteunen in het geven van
lessen en begeleiden van
activiteiten etc. We werken hierbij
aan een van de grootste problemen
in deze communities; verslaving
(middelenmisbruik), ik ben erg blij
dat ik hieraan mee mag werken en
kijk uit naar wat komen gaat dit jaar.

Regen, leidingwater moet
nu eerst gekookt worden
voor het te drinken
Voortdurend voor Zijn
leiding, wijsheid, kracht,
bescherming, vrede en
liefde om mijn werk te
kunnen doen

Dank voor
Dat ik met verlof kon komen
Dat het aantal covid
besmettingen al een tijd
laag is
Voor God's trouw

Psalm 34:19
“De HEERE is nabij de
gebrokenen van
hart, Hij verlost de
verbrijzelden van
geest.”
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Agenda:
Voor de zomervakantie
gaan we weer een leuke
activiteit organiseren, meer
informatie volgt op
facebook en via het
kerkblad

Werkbezoek bestuur van Stichting Kimon aan project
Missionvale en Kleinskool

Bezoek bestuur van Stichting Kimon

Kerst 2021 bij de buren, met Larice

De laatste dag van november arriveerde het werkbezoek van Kimon, door
Henk Jongeneel en zijn vrouw en een bevriend echtpaar. Het was leuk om ze
hier te ontmoeten en mijn beide werkplekken te laten zien. Bij Kleinskool
hebben we ook nog even een rondje gelopen door de wijk. Om een indruk te
geven van hoe mensen leven en wonen. En we hebben afgesloten met een
lunch in Rachel’s huis in Missionvale, met o.a. vetkoek en patat gehaald bij
een van de ‘spaza shops’
(we hebben ze de kippevoetjes bespaart).

Vanuit het Hometeam

Vieren van een 21e verjaardag
feestje

Het was mooi om José tijdens haar verlof
weer te ontmoeten! Inmiddels heeft ze
haar draai weer gevonden in Zuid-Afrika.
Bij stichting Kimon zijn inmiddels 2 nieuwe
contactpersonen die José en alle andere
veldwerkers begeleiden. We willen ook graag de aandacht vragen voor gebed
voor de andere veldwerkers, in het bijzonder voor hen die in de Oekraïne
werkzaam zijn.
Groeten vanuit het Hometeam
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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