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*Aan het begin van dit nieuw jaar is er een nieuwe start. Aan het eind van het afgelopen jaar heb ik een heftige

situatie meegemaakt. Willen jullie voor mij bidden? Dat ik het allemaal verwerk en dat de Heer mijn hart versterkt en
vernieuwd. Zodat ik het achter me kan laten en me uit kan strekken naar wat voor ligt. Dat het zo mag zijn dat ik,

doordat de Heer vernieuwd ik nog beter toegerust ben voor de taak die ik hier heb. Dank voor Zijn hulp,
bescherming en liefde in alles! / A new start at the begin of the year. At the end of last year i've been through a

tough situation. Please pray for me. To process everything and for the Lord to strengthen my heart and renew me.
So that i can leef it behind me and can focus on what is for me. That because he refreshes me, I will be even better

equipped for my task here. Thanksgiving for His Help, protection and love in everything!   
 

 *Blijf bidden voor de 7 jongens van mijn recycle team. We hebben vaker gebeden en ik merk aan een aantal dat ze
wat opener zijn, wat verandering. 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 7 guys of my recycle team. We prayed

for them and i can see that a few of them are more open, some change. 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. Bid dat we dit jaar kunnen starten met een

aantal nieuwe deelnemers. Bid dat God harten aanraakt en voorbereid om door de cursus geholpen te worden. Bid
voor ons als leiding, voor wijsheid, inzicht en liefde. En bid voor bescherming van ons en de deelnemers. /

Thanksgiving to God for our team at FREE, the rehab program. Pray for some new participants at the start of this
year. Pray that God will touch hearts and prepares these to be helped through the course. Pray for us, the leaders,

for wisdom, insight and love. And pray for protection, for us and for the participants.  
 

*Bid voor het applicatie proces voor vernieuwing van mijn visa. Bid dat ik mijn visum spoedig ontvang.. / Pray for the
applicationprocess for the renewal of my visa. Pray that it will receive my visa soon..  

 
*Bid voor de townships. Zoek psalm 10 op, vanaf vers 12. Bid dat al het geweld, de gangs, verdwijnt. / Pray for the

townships. Look up Psalm 10:12-18. Pray for the rule of terror, the gangs, to be no more.   
 

*Bid voor Zijn onmisbare leiding en zegen. Dank voor alles. / Pray for His guidance and blessing. Thanksgiving for
everything.

 
May God bless, José 

 


