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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 2022

Door Wiebe van der Heide

Beste Familie en Vrienden
Allereerst een hartelijk dank aan iedereen die het werk
van JTRM ondersteunen doormiddel van financiën,
gebeden en meeleven via de post of andere vormen
van media. Uw ondersteuning wordt oprecht en met
nederigheid gewaardeerd en maakt u medewerkers van
dit bijzondere werk in Gods Koninkrijk. Van harte
bedankt!

"Mag jij een boodschapper van de Allerhoogste zijn
en Zijn liefde en goedheid brengen aan allen die jij
ontmoet.
Mag de Allerhoogste, jou God en Vader, het verhaal
van het leven dat jij leeft schrijven. Amen"
De zegen die Lisa ontving voordat ze ging studeren.

Persoonlijk van Wiebe en Simone
Onze dochter Lisa, heeft eind vorig jaar haar middelbare schooltijd met uitzonderlijke resultaten
afgerond. Na lang wikken en wegen werd besloten dat ze gaat studeren aan de Nelson Mandela
Universiteit in Port Elizabeth (PE) waar ze zich had aangemeld bij de Faculteit van Geneeskunde.
Onze eerste prioriteit was om accomodatie voor haar te vinden in of rond PE. Na 2 keer op en
neer PE (afstand van 300 km) kwamen we uit bij een fijne christelijke
familie in Despatch die een kamer met badkamer te huur hadden inclusief
maaltijden op slechts 15 minuten rijden afstand van de Faculteit. 7
Februari was haar eerste dag op de universiteit
en aan het eind van die middag moesten we
afscheid van elkaar nemen, een moeilijk moment.
De eerste dagen daarna waren niet gemakkelijk.
Het ging beter toen we eenmaal wisten dat het
goed ging met Lisa en dat ze haar plek begon te
vinden in haar nieuwe omgeving.
Lisa heeft zoveel deel uitgemaakt van al ons werk
in Mzamom’Hle. Als klein meisje maakte ze deel
uit van de meisjesgroep en vermaakte ze zich met
de jongens op het strand. Ze trad vaak op tijdens onze
eindejaarsfeesten en keek uit naar de weekenden met de
kinderen op de boerderij.
Veel dank aan onze hemelse Vader die Simone en mij zo’n
geweldig kind van Zichzelf heeft gegeven. We kijken uit naar haar
vakanties wanneer ze thuis kan komen en weer even deel kan
uitmaken van ons dagelijks leven en het werk met de kinderen.

Het bestuur van JTRM
Eind vorig jaar verwelkomden we Karina
Dunnewind als nieuw bestuurslid. Haar
aanwezigheid is al een zegen geweest en we
wensen Karina een mooie tijd toe tijdens
haar betrokkenheid als bestuurslid bij het
werk van JTRM.

Het Laatste Nieuws

Het jaar 2021 werd wederom afgesloten met een prachtig feest met de
kinderen die deel hadden uitgemaakt van de programma’s. De kinderen
brachten zelf entertainment door zang en dans. We genoten van een maaltijd
van hambrugers en patat en na 4 uur festiviteiten ging iedereen naar huis met
een cadeautje. Het maakt ons altijd zo blij en nederig om een jaar te kunnen
afsluiten met een feest waar we allemaal naar uitkijken. Helaas kon Simone er
niet bij zijn omdat ze op dat moment kampte met rugklachten, het gaat nu
weer beter met haar.
Na 2 jaar geen kinderen te hebben laten overnachten in het jeugdcentrum i.v.m. corona beperkingen zijn we dit jaar weer begonnen
met de reguliere weekenden. De kinderen zijn hier erg enthousiast over. Tijdens de laatste zondagochtendbijeenkomst, voordat de
kinderen naar huis gingen, kwam het in mij op wat een voorrecht het is voor deze kinderen dat ze de mogelijkheid hebben en
aannemen, om Gods goedheid te mogen ervaren met alles wat er tijdens een weekend op de boerderij gebeurt. De afgelopen weken
hebben we de kinderen uitgedaagd om op zoek te gaan naar Gods wonderen in hun leven, ongeacht de omstandigheden waarin ze
zich bevinden. 2022 is voor ons een jaar van vergeving en daarom zullen we onszelf gedurende dit jaar uitdagen om iedereen te
vergeven die ons pijn doet en tegelijkertijd op zoek te gaan naar Gods wonderen.
Mag u als lezer deze uitdaging ook ontvangen. De tijden zijn onzeker, maar alleen in God is er vrede van hart en geest, Hij heeft de hele
wereld in Zijn handen en zal Zijn wereld naar haar uiteindelijke bestemming leiden.
Hartelijke Groet, eveneens namen het bestuur,
Wiebe en Simone

