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Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Anbi aanwezig

Sinds de Rondschrijfbrief van februari zijn er heel wat dingen gepasseerd. Om met de deur
in huis te vallen beginnen we maar bij de Lar in Brazilië. Wat een voorrecht dat we in
januari €700 extra mochten sturen bovenop het complete adoptiebedrag, te lezen in de
Rondschrijfbrief van februari 2017 op www.campingdeduiventil.nl
In de Lar was een ernstige situatie ontstaan:
Hennie uit de Lar citeert:
De maanden februari, maart, april en mei hebben we geen subsidie
ontvangen!! We hadden in april en mei zelfs geen geld meer om de salarissen van
de
medewerksters te betalen. Toen moesten we een beroep doen op het bestuur in Nederland, met
de vraag of zij ons zouden kunnen helpen. Er was nog een bedrag gereserveerd voor
onvoorziene omstandigheden, maar dat was niet voldoende.
Toen zijn diverse giften, waaronder die van de jullie: Stichting Kindervrienden, gebruikt om de
Lar van de ondergang te redden. Het was echt een hele benauwende situatie!
Dank zij de binnengekomen giften hebben we de crisis overleefd. Inmiddels krijgen we de
subsidie weer, maar niet met terugwerkende kracht. Een advocaat is hiertegen in beroep
gegaan, namens de Lar, maar daar hebben we nog geen reactie op gekregen.
We hadden ook nog extra uitgaven, doordat we met terugwerkende kracht loonbelasting
moesten betalen, daar waar we eerst korting kregen omdat de Lar een filantropische instelling
is. Het blijft dus biddend elk dubbeltje uitgeven, maar we blijven ons vertrouwen op de Here
stellen, dat Hij in alles zal blijven voorzien.
Wat mogen we samen met u allen als deel van de Stichting Kindervrienden Brazilië blij en
dankbaar zijn dat deze extra gift zo zijn plaats was! Alle eer is aan onze God en Vader, die
voorziet waar nodig!
IN MEMORIAM
Jan is na zijn 89ste verjaardag erg zwak geworden en hebben we een bed in de
huiskamer gekregen. Grootnieuws radio was er altijd te horen, ook ’s nachts,
omdat je meermalen wakker was en zo hoorde je altijd een positief geluid.
We hebben Jan al die tijd mogen verzorgen en samen geloofden we dat elke
dag Zijn kracht, vrede en blijdschap ons zou dragen. En dat was er ook en nu nog
steeds!
Tot het laatste heeft Jan zijn zekerheid in zijn Heer aan velen mogen doorvertellen, hij bleef
monter en kwam nog vaak met een kwinkslag. Op 28 juni werd hij geroepen en moesten wij hem
teruggeven aan Zijn Schepper totdat de dag van de opstanding zal komen.
Jan is op de afscheid-dankdienst door de kleinkinderen uit huis gedragen, de galerij over en de
trap af voor zijn laatste reis. Het was voor mij, de kinderen en kleinkinderen en allen die Jan
dicht op zijn hart lagen een mooie afscheid-dankdienst. Iedereen kon zichzelf zijn: verdriet van

het gemis werd gedeeld, maar ook dankbaarheid voor de extra tijd die we met elkaar hebben
gehad. Ook bij het graf mochten we proclameren: Omdat Jezus leeft, zijn wij die achterblijven,
niet bang voor morgen en de toekomst! We hebben witte ballonnen ophoog laten gaan.
Velen van u zijn er bij geweest en i.p.v bloemen had Jan gekozen voor een bijdrage voor de
kinderen van de Lar en dat is gezamenlijk prachtig bedrag van €800 geworden. Geweldig wat
een bemoediging voor ons allen; voor de Stichting Kindervrienden Brazilië én de Lar!
Hierbij de namen van de 16 kinderen die voor 2017 op onze adoptielijst staan:
Luan Petrus 12 jaar; Guilherme 11jaar; Ana Livia, Lavinia, Lucas Emani 10 jaar;
Beatrice Victoria en Leandro Alex 9 jaar; Livia en Joano Victor 8 jaar;
Nathanael en Gustavo Hendrique 7 jaar; Marcos Antonio en Bruno 6 jaar,
Marina en Alana 5 jaar en Miguel 3 jaar.
VAKANTIE *** BIJBELSCHOOL

Algemire
De mooiste tekeningen

Hennie

Inmiddels hebben we Timon Bos gevraagd of hij zich over het aanpassen van de website
wil buigen. Nu bestaat alleen campingdeduiventil.nl en we hopen natuurlijk dat een
echtpaar die in september wil komen kijken ook de kopers zullen zijn en dan kunnen we
alles onder de vlag van de Stichting Kindervrienden Brazilië zetten.
Ik ben in juli bijna 2 weken op de Duiventil in Hongarije geweest en heb toen alle tuinen
weer aantrekkelijk gemaakt. Wat vond ik het een gebedsverhoring dat Atilla nu wél het
gras wil gaan maaien en hoop ik pas eind september terug te gaan met de “kijkers”.
We hebben er ook een nieuwe spaarpot bij: dingen verkopen op de Marktplaats; er zit nu
vanaf januari nu € 275 in deze spaarpot. Doet u ook mee?!
Namens de Stichting Kindervrienden Brazilië zijn we erg dankbaar en blij voor uw
betrokkenheid van de 16 adoptiekinderen van de Lar.
1 Petrus 5:10
Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige
heerlijkheid. Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en
grondvesten.

Met een warme groet
van Lia Leijenaar

