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Andes Mission Peru is een kleinschalig project
onder verantwoordelijkheid van de lokale kerk
in Urubamba en in samenwerking met de
stichting Philippus.
Met kinderbijbelclub's, evangelisatiecursus
en equitherapie bereiken wij de kinderen uit
onze omgeving met het evangelie en onze zorg.

Psalm 37:5
Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op
Hem: Híj zal het doen.

Lieve Familie en Vrienden,
"Hermana Karina, wanneer begint de club weer?!" Het is de eerste vraag die we horen als we
weer terug in Peru zijn. We hebben een fijn verlof in Nederland gehad met vrienden en
familiebezoeken, ontspannende uitjes en mooie presentaties over ons werk en leven in Peru.
Terug in Peru wachtte ons allereerst een hoop werk op en om de Ranch die deze keer helaas
niet erg goed was bijgehouden.

KinderBijbelclub's
In April hebben we drie kinderbijbelclub’s weer opgestart in
de wijken rondom Urubamba, deze clubs hebben hun eigen
leiders, maar draaien onder verantwoordelijkheid van Andes

leiders, maar draaien onder verantwoordelijkheid van Andes
Mission Peru die ook in alle financieën voorziet. Gelijk kwam
ook de vraag om een cursus en materialen voor het opstarten
van twee nieuwe clubs door een kerk in Cusco en zij zijn
hiermee deze maand van start kunnen gaan! Ook de wekelijkse
bijbelles die Karina geeft in het opvanghuis wordt deze maand
weer gestart.
Oansa is een kinderclub in onze kerk in Urubamba waar
wekelijks zo’n 80 kinderen het evangelie horen, spelen en een
bijbelstudieboekje maken in verschillende leeftijdsgroepen.
Om verschillende redenen hebben we de club bij ons thuis
gestopt, maar we nemen naast onze Gabriela zes tot acht
buurkinderen uit Paucarbamba en Pachar (die het meest trouw
kwamen) nu mee naar deze club!
Kamertje Yanina
Yanina, het meisje met een meervoudige handicap, gaat nog
steeds naar de speciale school en komt 1x per 2weken bij ons
thuis voor de equitherapie. Eindelijk hebben we het
langverwachte project gerealiseerd om haar kamertje te
verven. Het geeft voldoening om haar lach en enthousiaste
geluiden te horen als haar sombere kamertje plaatsmaakt voor
prachtig gekleurde (bijbelse) muurschilderingen.

Gian Marco
Een stevige knul van 14jaar, hij praat niet
en hij maakt weinig contact, maar hij houdt
van muziek en is erg creatief. Met de
equitherapie laten we hem knijpers in het
paardenhaar zetten, hij kiest de kleuren uit
en het wordt een prachtige regenboog! Hij
trekt het paard mee langs pictogrammen
met dieren, “welk geluid maakt dit dier?”
vraag ik als we stilstaan bij een kip, hij
kijkt me aan, ik maak een mauwend geluid,
Gian Marco grinnikt luid en maakt daarna
een tok-geluid. Terug op de bank pakt hij
zijn viool van karton en ‘speelt’ erop. De
lach op zijn gezicht geeft ons voldoening.

Bid en Dank met ons!
- Voor de goede verloftijd in Nederland, de
familie/vrienden, presentaties, ontspanning.
- Voor de goede herstart van alle project-activiteiten.
- Voor de goede herstart van Yojan's werk met de
paarden.
- Voor ons als gezin, onze persoonlijke relatie met God,
ons huwelijk, de opvoeding van Gabriela.

ons huwelijk, de opvoeding van Gabriela.
- Voor de kinderen die met ons meegaan naar Oansa:
Alvaro&Diego, Melisa&Camila, Angeles&Abram, Darick en
soms ook Rosa Luz en Senaida.
- Dat het gestrooide zaad vrucht zal dragen in de harten
van de kinderen.

Bedankt voor uw geestelijke en financiele
ondersteuning!

GIFTEN voor
Andes Mission Peru

Sinds 2019 is Andes Mission Peru overgegaan naar een
samenwerking met stichting Phillipus. Daarmee is het
rekeningnummer ook veranderd en dat heeft nogal wat
voeten in de aarde. Mochten er bij u nog vragen

zijn welkom op: (ANBI)
NL70RABO0334959195
(T.n.v. St. Philippus)

onbeantwoord zijn over de overgang, dan kunt u ze
stellen aan de penningmeester
(ceesjandronkers@gmail.com).
Het goede nieuws is dat we voor 2019 mooi op koers zijn.
We wilden in de eerste 4 maanden 3200 euro inzamelen
en hebben, mede dankzij alle verkoop tijdens het verlof
van Yojan en Karina, nu 3600 euro ingezameld. Daar zijn
we erg dankbaar voor.

FOTO'S!
Klik op de link om het album te bekijken.
https://photos.app.goo.gl/8B8tF55hVuTkCbLY8
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