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…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4) 

NIEUWSBRIEF MAART 2021                      Door: Wiebe van der Heide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste Vrienden en Familie, 
2021-Een jaar van verwachting; zo hebben we 2021 genoemd. 

Toen ik de kinderen vroeg waarom dit jaar een jaar van 

verwachting zou kunnen zijn antwoordde een 16-jarige als volgt: 

'Als we zo veel om ons heen uit elkaar zien vallen, kunnen we 

verwachten dat God ons helpt'. Wat een mooi antwoord. En wij 

voegen eraan toe: 'zelfs als alles uit elkaar valt zullen we God nog 

steeds prijzen'. Mogen wij allen verwachten om God te zien 

werken in ons leven, wat er ook gebeurt, terwijl we Hem prijzen . 
  

Ik wil van deze gelegenheid eveneens gebruik maken om iedereen 

te bedanken die ons werk steunt. Elke keer opnieuw is het 

overweldigend om uw trouwe ondersteuning te ervaren door 

middel van uw giften, gebeden, e-mails, post en telefoontjes. Uw 

steun maakt u medewerkers in dit werk onder de inwoners van de 

sloppenwijk Mzamom'Hle. "Van Harte Bedankt!" 

 

“Heb ontzag voor God en geef Hem eer, 

want nu is de tijd gekomen dat Hij Zijn 
oordeel zal vellen. Aanbid Hem die hemel 

en aarde, zee en waterbronnen geschapen 

heeft.” (Openbaringen 14:7) 

Laatste Ontwikkelingen 
Na het uitdelen van meer dan duizend voedselpakketten tijdens de harde lockdown van vorig jaar konden we in 

september weer met onze reguliere programma's beginnen. Op de maandagmiddagen nam Simone weer een groep 

meisjes naar een kerkzaal voor educatieve activiteiten en van dinsdag t/m donderdag nam ik elke middag een bepaalde 

leeftijdsgroep jongens mee naar het sportveld voor voetbal en een ogenblik van discussie met bijbel lezing verband 

leggend met het dagelijks leven. Weekenden met de kinderen op de boerderij moesten worden ingekort tot dagbezoeken 

in plaats van twee nachten blijven slapen i.v.m. de virusregelingen. Ook nu vinden alle activiteiten op deze manier 

plaats.  

Het jaar 2020 werd, net als andere jaren, afgesloten met een prachtig feest vol plezier, prijsuitreiking, een maaltijd, 

aanbidding en kerstcadeaus. Deze feesten zijn altijd hoogtepunten van het jaar. Een 17-jarige die 7 jaar deel uitmaakte 

van de programma's vroeg om te mogen spreken. Hij sprak over zijn dankbaarheid voor de tijd die hij heeft gehad bij 

JTRM en dat iedereen aanwezig, zich het voorrecht moeten realiseren dat ze hebben, door de aanwezigheid van JTRM 

in hun leven, en dat de mooie ervaringen er anders niet zouden zijn geweest. Hij sloot zijn toespraak af met de woorden 

dat ze allemaal een vaderfiguur nodig hebben en dat dit wordt ervaren door het werk van JTRM.  

De woorden van deze jongeman mogen een bemoediging zijn voor ons allen die bij dit werk betrokken zijn. We mogen 

Gods goedheid met hen delen, leiderschap en aansturing geven en zo deze kinderen helpen volwassen te worden en in 

staat zijn om goede keuzes voor hun leven te maken.  
 

 De kinderen hebben een moeilijke start van het jaar gehad omdat hun school pas half februari begon, 4 weken later dan 

gepland, dit vanwege de steeds veranderende regelingen. Zelfs nu is er alleen deeltijd onderwijs, sommige weken 1 dag, 

dan 2 of 3 dagen. We proberen ons allemaal aan te passen en ons best te doen in de huidige omstandigheden. In deze 

tijden realiseren we ons zoveel te meer dat deze wereld niet veel houvast te bieden heeft, maar we weten dat er Eén is 

die de hele wereld in Zijn handen heeft. Mogen we allemaal op Hem vertrouwen!  

 Van de Waarnemend Penningmeester 
Van een donateur ontvingen wij het verzoek voor een ‘overeenkomst 

periodieke gift’. Naar aanleiding van dit verzoek brengen wij dit onder uw 

aandacht gezien dit voor anderen ook van belang kan zijn. Het voordeel van 

de overeenkomst is dat uw hele gift belasting aftrekbaar is zonder een 

drempelwaarde (1% van uw drempelinkomen). Voor meer informatie 

verwijzen wij u naar: https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel . 

Indien u graag een ‘overeenkomst periodieke gift’ wilt opstellen kunt u 

contact met ons opnemen via email: info@jesustherockmissions.com 

  

 

Genieten van een spelletje pool, de 

tafel gekregen van de buren. 

Een barbeque op een regenachtige dag 

Ook zijn wij opzoek naar een nieuwe 

penningmeester. Wanneer u deze 

taak kunt en wilt uitvoeren nodigen 

wij u uit om met ons contact op te 

nemen. Het gaat om maandelijks 

bijhouden van de boekhouding en 

ongeveer 4 keer per jaar vergaderen. 

Het afgelopen jaar hebben de 

vergaderingen digitaal 

plaatsgevonden, onder normale 

omstandigheden in Dedemsvaart. 
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