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Brazilië
LIEVE FAMILIE, VRIENDEN EN BELANGSTELLENDEN,
We hopen dat u met plezier en voldoening terug kan kijken op
deze zomerse periode. Hier op de Duiventil is de tijd zeer
langzaam gegaan. Eerst ben je in de roes van “verkopen” en
ga je alles uitspitten, lijsten maken: wat blijft hier en wat gaat
mee? Dan is dat klaar en besef je steeds meer, dat je de
laatste Afrikanen plant, bollen rooit, planten verzet en voor
het eerst géén zwembad opzet, géén leidingwater op het
vakantiehuis de Kalkoen. Maar we ontvingen meerdere bemoedigende woorden
per mail, WhatsApps, post en via Grootnieuwsradio. We voelen ons gesteund!
Maar…………in de LAR gaat alles door, in onze zomer is het daar “winter”.
Twee tweelingen, mooi he?!
Wij maken ook heel veel plezier!
Er zijn korte
vakantie’s ,
die heel geschikt
zijn
om een vakantie
Bijbel
School te doen.

Met sport en spel voor alle leeftijden!

Bijbelverhalen luisteren.
Wat een FEEST!!!
Deze kinderen zijn
anderen ze een
Zij ervaren: dit is
doen dit uit LIEFDE
Vader. Hij die dit
ze altijd voorziet
Laat de kinderen
verhindert ze niet,
Koninkrijk der Hemelen.

Wie gaan er winnen?

Mamma’s mooiste!
Wat een VOORRECHT!!
hier, omdat U en
warm hart toedragen!
géén MOETEN, maar zij
van God, hun Hemelse
team terzijde staat en
in wat ze nodig hebben!
tot Mij komen en
want voor hun is het
Marcus 10:13-16.

Daarom zijn we ook zo dankbaar om samen met elkaar de Stichting Kindervrienden
Brazilië handen en voeten mogen geven.
Er zijn nu 7 van de 16 kinderen die een adoptieouder(s) hebben. Wat zou het
geweldig zijn om er nog een paar te mogen verwelkomen!
U kunt ook samen met vrienden of vriendinnen of uw collega een kind voor uw
rekening nemen. Wij bidden voor aanvullende mogelijkheden nu de Duiventil af gaat
vallen, doordat we hier afscheid moeten nemen.
We hebben nog fijne afleiding en hulp gehad. Eerst Kyra en Ramon, daarna Mirjam
en Oskar, dan Kilian en Mitch, als laatste Arianne en Ruurd. Daarnaast nog 4 gasten
voor 1 of 2 nachtjes en voor het eerst een Hongaarse camper.
In de badkamer van de Kalkoen hebben Kilian en Mitch nog een mooie toiletkast
geplaatst en ook een nieuwe stroomkast op de camping.
Natuurlijk wilden ze allemaal graag op de zitmaaier het gras maaien!
Berichten uit Nederland: Michael en Kayleigh trouwden op 9/9, Kyra en Laura
vervolgen hun opleiding. Devano heeft een stageplek, Fabiënne en Mitch naar het
examenjaar, Shakyra naar M.O, Demi 2e jaar en Kelvin naar de Bijbelschool.
Tel uw zegeningen één voor één en verblijdt je, want God laat nooit alleen!
De temperatuur daalt hier ’s nachts al lekker, dus gelukkig minder gras maaien.
We hopen vrijdagmiddag 14/10 te beginnen aan de reis naar Nederland.

Namens de Stichting Kindervrienden Brazilië bedanken we u voor
uw trouw en betrokkenheid van de 16 adoptiekinderen vanuit de
LAR in Brazilië. Dat we samen op de bres mogen staan voor
veel kinderen, onze families, vrienden en een ieder die op ons
pad komt. Alles tot eer van God onze Vader, die
steeds voorziet en zal voorzien in wat nodig is.
Met een warme groet van Jan en Lia Leijenaar.

