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*Bid voor Zuid-Afrika. Ieder land heeft een verleden, ook Zuid-Afrika. Dit land kamt nog met veel problemen vanuit

het Apartheid regime. Bid voor dit land dat de Schepper, onze Vader, het land wil herstellen. Als hoe het geschreven
staat in Efeze 6, we vechten tegen overheden, machten.. Er is veel corruptie. En praktisch heeft het gevolgen met de
staat van het stroomnet etc. Bid dat er rechtvaardigheid komt in dit land. Zuid-Afrika wordt gezien als het land met
het grootste verschil tussen arm en rijk. Bid voor erbarmen. Bid voor genade / Pray for South Africa. Every country
has a history, also South Africa. There are still many problems following out of the Apartheid regime. Pray for this

country to be restored and reconciled. Pray as how it is written in Ephesians 6, we fight against the rulers,
autohrities.. There is a lot corruption. And practical it has consequences, for example the power supply. Pray for
righteousness. South-Africa is seen as the country with the biggest difference between rich and poor. Pray for

compassion. Pray for grace.   
 

 *Bid voor de jongens van mijn recycle team. De laatste keer vroeg ik specifiek voor 1 van hen te bidden, nu vraag ik
graag gebed voor alle 7. Bid dat ze allen dichterbij God mogen komen, Jezus mogen leren kennen. Verschillende van
hen hebben moeiten, de levensomstandigheden zijn niet makkelijk. Verleiding en gevaar al over. Bid voor hun ziel,

voor bescherming, voor hoop en voor moed. / Pray for the guys of my recycle team. The last time i asked to pray for
one specific, this time i ask to pray for all 7. Pray that all of them may grow closer to God, that they will get to know

Jesus. Pray for their souls, for protection, for hope and courage.   
 

*Dank de Heer voor het team bij FREE, het rehabilitatie programma. En bid voor ons als leiders. Na elkaar hebben
we met de gezondheid gekampt de laatste weken. Bid voor onze gezondheid, bescherming en voor Zijn leiding en
genade. / Thanksgiving to God for our team at FREE, the rehab progarm. Pray for us, the leaders. Each one of us

have had health problems in the last weeks. Pray for our health, protection, and for His guidance and grace. 
 

*Bid voor het applicatie proces voor vernieuwing van mijn visa. Bid dat alles soepel mag gaan en dat ik mijn visa mag
ontvangen. / Pray for the applicationprocess for the renewal of my visa. Pray that it will go through smoothly and i

will receive my visa.  
 

*Dank de Heer voor het mooie bezoek door een van mijn vriendinnen. Ze is 2 weken hier in Zuid-Afrika geweest en
heeft meegeholpen op mijn beide werkplekken. Daarnaast hebben we wat van de omgeving gezien. Het was een

goede tijd samen! / Thanksgiving to the Lord for the visit of one of my friends. She was here for 2 weeks and joined
me to the workplaces. And we've done a few outings. It's been such a good time!  

 
*Bid voor Zijn onmisbare leiding / Pray for His guidance !

May God bless, José 
 


