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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.

Efeze 2:8,9:
Want uit genade bent u zalig geworden,
door het geloof, en dat niet uit u, het is de
gave van God; niet uit werken, opdat
niemand zou roemen.

Lieve Familie en Vrienden,
In de achterliggende maanden hebben alle activiteiten weer volop gedraaid: drie
kinderbijbelclubs onder verantwoordelijkheid van Andes Mission Peru en vijf nieuwe
kinderbijbelclubs die zijn opgezet door drie verschillende gemeenten rondom Cusco waarvoor
Karina de cursus kinderevangelisatie en de benodigde materialen heeft kunnen geven. De
wekelijkse bijbelles in het opvanghuis die Karina geeft en de Oansa kinderbijbelclub van de
kerk waar we elke week Gabriela en kinderen uit de buurt mee naar toe nemen. Ook op zondag
gaan Gabriela en soms ook kinderen uit de buurt zoals de tweeling mee naar de zondagschool.
Gabriela gaat 's avonds naar het kinderkoor, Yojan speelt gitaar in het muziekteam en Karina
zingt in het gelegenheidskoor.
Het therapeutisch paardrijden voor kinderen met een handicap doen we de ene week met drie
jongens en de andere week met drie meiden.

jongens en de andere week met drie meiden.
Yojan heeft gelukkig de afgelopen maanden ook weer voldoende werk met de paarden en
toeristen gehad en ook hadden we een fijn vrijwilligers-echtpaar die zowel met de paarden als
in het huishouden hielpen.
Al met al hebben we meestal een drukke week, maar we halen er ook voldoening uit!

Medische evangelisatie campagne
Onze lokale kerkelijke gemeente organiseerde een week lange
medische evangelisatie campagne in het dorp Urubamba waar
ook onze kerk is. Artsen, verpleegkundigen, apotheekers en
tandartsen uit Amerika, Lima en Bolivia waren gekomen om te
helpen. Uit onze gemeente was er ook veel hulp voor vertaling,
evangelisatie en praktische hulp. Yojan heeft een aantal dagen
bij de hoofdingang gestaan en Karina heeft een aantal dagen
meegeholpen met de evangelisatie. Per dag zijn er rond de
150-200 mensen geholpen en de meesten hebben het evangelie
gehoord!
Precies toen ik het nodig had...
Met een Bijbel in de hand en een boek waarin d.m.v. platen en
bijbelteksten de kern van het evangelie wordt weergegeven,
stapte ik op een vrouw af die zat te wachten om bij de arts
binnengeroepen te worden. "Mag ik u iets uit de Bijbel
vertellen terwijl u wacht?" Na een positief antwoord vertelde
ik over de Heilige, Liefhebbende God, de schepping, de
zondeval, onze zonden en onmogelijkheid om zelf door goede
werken de hemel te verdienen, dat Jezus Christus aan het
kruis in onze plaats gestorven is en over het geloof in Hem. De
alleenstaande vrouw, Paula, met twee kinderen vertelde mij
dat iemand haar dit al eerder had verteld op een moeilijk
moment in haar leven, maar dat ze er niets mee had gedaan.
Nu ging ze opnieuw door een moeilijke tijd en ze voelde dat
God mij op haar weg had geplaatst precies nu ze het nodig had.
Ik heb met haar gebeden en ze is meegeweest naar de kerk.
Binnenkort hoop ik haar thuis te bezoeken en wil ik proberen
een bijbelstudie met haar te starten.

Equitherapie met Mateo
Yojan en ik hebben de complete cursus tot
"Instructeur van therapeutische
paardrijactiviteiten" helemaal afgerond.
We moesten in de stad Arequipa een
verslag presenteren van 200 praktijk-uren
met een uitgewerkt thema. We hebben nu
een officieel certificaat gekregen voor
onze ranch en persoonlijk.

onze ranch en persoonlijk.
We hebben een nieuw jongetje voor het
therapeutisch paardrijden. Mateo is 7jaar
en heeft syndroom van Down, hij is meestal
super vrolijk en nieuwsgierig en maakt ons
vaak aan het lachen. Hij leert vanaf de
paardenrug om dieren op plaatjes te
benoemen en hun geluid na te doen. Ook
heeft hij plezier in het aangeven van
gekleurde ringen waarbij hij zijn spieren
oefent.

Bid en Dank met ons!
- Voor alle kinderbijbelclubs en de evangelisatiecursussen
die gegeven zijn.
- Voor de goede tijd met de vrijwilligers die we afgelopen
maanden hadden.
- Voor alle mensen die met het evangelie bereikt zijn
tijdens de medische campagne (voor Paula en haar twee
zoontjes).
- Voor de kinderen van de equitherapie en voor Yanina van
wie haar moeder zoveel moeilijkheden heeft dat ze heeft
aangegeven dit jaar geen moeite meer te willen doen om
Yanina klaar te maken voor school waardoor ze dus niet
meer opgehaald wordt...
- Dat er weer meer kinderen meegaan op dinsdagavond
naar de kinderclub van de kerk en dat de tweeling ook
weer vaker op zondag meegaat.
- Voor ons gezin, ons huwelijk, (de opvoeding van) Gabriela,
ons geestelijke, lichamelijke en emotionele welzijn.

Bedankt voor uw geestelijke en financiele

GIFTEN zijn welkom op:

ondersteuning!

(ANBI)
NL70RABO0334959195
(T.n.v. St. Philippus)
Andes Mission Peru

Het afgelopen half jaar stond in het teken van de
overgang van Kimon naar stichting Phillipus. Hartelijke
dank voor uw medewerking bij het overzetten van de
giften. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u
die stellen aan de penningmeester
(ceesjandronkers@gmail.com).
Gelukkig zijn de inkomsten op peil gebleven. Dat
betekent dat we voor dit jaar goed op schema zitten,
dankzij onze trouwe gevers en een aantal verrassende

dankzij onze trouwe gevers en een aantal verrassende
nieuwe giften. Hartelijke dank voor uw steun!

FOTO's
Klik op de link op het foto-album te bekijken.
https://photos.app.goo.gl/7AgX9mho1uark6BD7

Copyright © Andes Mission Peru, All rights reserved.
Ons post-adres is:
Katharina Stijnen
Correo Central Urubamba
Cusco
Peru

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
andesmissionperu@gmail.com
WWW.ANDESMISSIONPERU.COM

This email was sent to cornelismoerman@gmail.com
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Andes Mission Peru · Paucarbamba s/n · Urubamba 084 · Peru

