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 *Bid voor Zuid-Afrika, voor rechtvaardige mensen in de regering. Er is opnieuw het een en ander bekend geworden
over corruptie. Er is veel corruptie in dit land, niet alleen veel maar ook in grote mate. Bid dat de regering

rechtvaardig handelt en alle mensen op andere overheidsposities evenzo. / 
Pray for South-Africa, for righteouness persons in government. Again things has been revealed in regards of

corruption. There is much corruption in this country. Pray for the government to act justly and also all people on
other government possitions.

  
*Bid voor de huidige groep bij het rehab programma, Sonique, Lezonia, Marionette, Robin, Peter, Jaydene and

Naomi. Volgende week is de 8st en laatste week van deze cycle, voor een deel van de groep betekend dit ook dat ze
het afgerond hebben en het certificaat ontvangen komende vrijdag. We zijn opnieuw getuige van verandering, ze zijn

gegroeid vanaf de eerste dag dat ze binnenkwamen. Bid dat ze het pad blijven lopen dat ze gestart zijn, bid voor
kracht, moed, geloof en wijsheid. Een aantal heeft zich laten dopen tijdens deze cursus, door de pastor die deel van

het team is. Dank de Heer voor wat Hij doet door de cursus in hen! Bid voor nieuwe mensen op de cursus! / 
Pray for the current group at the rehab program, Sonique, Lezonia, Marionette, Robin, Peter, Jaydene and Naomi.

The coming week is the 8th week of the cycle, the last week. part of the group will graduate coming friday. Again we
witness change in the individuals, they have grown since their start of. Pray that they will keep on walking the path
they've started, pray for strength, courage, faith and wisdom. A few have been baptised during the course, by the

pastor in our team. Thank the Lord for what He is doing in them through the course! Pray for new people to come!     
 

*Bid voor het applicatie proces voor vernieuwing van mijn visa. Ik wacht nog op mijn visum. Bid dat mijn aanvraag
afgehandeld wordt en ik mijn visum spoedig ontvang.   / 

Pray for the applicationprocess for the renewal of my visa. I am still waiting. Pray that they will complete handling the
application and that i will receive my visa soon..  

 
*Bid voor het recycle swopshop project bij Missionvale Care Centre. Bid dat er dit jaar weer donaties binnenkomen

van lang houdbare voedselproducten en basis toiletartikelen. Dit helpt om de swopshop te vullen en draaien. / 
Pray for the recycle swopshop  at MCC, Pray that more donations of non perishable food items and baisc toiletries

will come in this year. This will help to stock the swopshop and to keep it running. 
 

*Bid voor een nieuwe bediening die gestart is, dit is 'Art for healing'. In het kort, we gebruiken kunst, creativiteit, voor
emotionele verwerking en genezing. Bid voor God's leiding en wijsheid om dit verder vorm te geven en uit te

breiden. / Pray for a new ministry, 'Art for healing'. In short, we use art, creativity, for emotional processing and
healing. Pray for Gods guidance and wisdom to continue and extend this.

 
*Bid voor Zijn onmisbare leiding en zegen. Dank Hem voor alles.  / 

Pray for His guidance and blessing. Thanksgiving to Him for everything.
May God bless, José 


