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 *Bid met mij voor mijn werk op het Missionvale Care Centre. Mijn taken zijn daar veelal praktisch van aard, maar in
alles probeer ik mijn geloof handen en voeten te geven. Het centrum is een Christelijk centrum, maar ik merk dat er
een geestelijke strijd gaande is. Er is invloed van een andere kant. En het is tijd om samen te bidden. Bid voor God's

genade en dat de leiding, het bestuur en medewerkers mogen werken en besturen, in eenheid, naar Zijn wil. Bid
voor Zijn bescherming. Bid voor mij voor wijsheid en onderscheidingsvermogen. Denk aan Jakobus 4:7 / 

Pray with me for my work at Missioncale Care Centre. My tasks there are mostly practical, but i try to give my faith
hand and feet in everything. The centre is a Christian centre, but i notice a spiritual war going on. There is influence
from other sides. It is time to pray together. Pray for God's favor and for the management, the board, and the staff
to work and lead, in unity, according God's wil. Pray for His protection. Pray for me for wisdom and discernment.

Think of James 4:7.
  

*Bid voor de deelnemers aan het rehab programma FREE op Harvest Kleinskool. We hebben een groep van 10 op
dit moment, waarvan het grootste aantal rond de 20 is. Bid dat ze allemaal vrij komen van hun verslaving. Bid dat ze

allemaal hun leven aan Jezus geven. Bid voor hun bescherming en bid dat ze kracht ontvangen om de 8-weken te
volgen, we zijn de 4de week begonnen in deze cyclus. /

Pray for the participants at the rehab program FREE at Harvest Kleinskool. We have currently a group of 10, most of
them are around the 20's. Pray for freedom from addiction. Pray for them that they may give their lives to Jesus. Pray

for protection en pray for strength to complete the 8-weeks, we've started the 4th week of this cycle.   
 
 

*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 i receive my visa soon..  

 
 

*Bid voor regen! Tot nu toe kwam er telkens regen, zodat we nog niet in de problemen zijn, maar de waterstand van
dammen zijn kritiek. Het heeft nog niet zo laag gestaan. Bid dat onze Vader nu ook voorziet en de hemel opent! /

Pray for rain! Until know we received just rain and we did not got in real trouble, but the waterlevel has never been
so low as now. It is critical. Pray to the Father that He will open the heavens for rain!   

 
 

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

 
May God bless, José 

 


