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And the Spirit said to Philip: 'Go over and join this chariot.' (ESV)

Alles werkt mee...
Het lijkt allemaal tegen te zitten, in deze crisistijd.
Ook de mensen in het veld ondervinden enorme
beperkingen bij het uitvoeren van hun missie. Toch
proberen ze er het beste van te maken. Nog meer dan
anders kunnen zij, behalve in woorden, ook in daden
Gods liefde delen. Vaak schept de huidige situatie
zodoende nieuwe kansen!
In Romeinen 8 lezen we 'dat voor hen die God
liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.' Dat 'goede' is niet in de eerste
plaats ons eigen belang. Het gaat ten diepste om het Koninkrijk van God. Dwars
door alle crises heen bereikt Hij Zijn doel. Sterker nog: de crisis wordt dienstbaar
aan het doel. Alles werkt mee. En ook wij mogen meewerken.
Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

Stad, dorp en jungle
Karina deelt voedsel
uit in het gehucht
Paucarbamba.

We hebben onze
buurtbewoners
kunnen helpen
aan een voedselen evangelisatiepakket. Ook hebben we via de leiders van de kinderbijbelclubs alle
gezinnen van de kinderen op deze manier kunnen helpen. Daarnaast hebben we, zowel
in de bergstad Cusco als in de jungle, nanciële hulp kunnen bieden aan lokale
zendelingen die ik in het verleden heb geholpen met het opstarten van
kinderbijbelclubs. Zij hebben op hun beurt zodoende ook weer kunnen uitdelen aan de

gezinnen van hun project. Overal is het Evangelie ook mondeling uitgelegd, in kleine
groepjes of persoonlijk aan de deur.
Karina Boza-Stijnen, Peru.

Meer over Andes Mission Peru

Rhema: project India van start
Een nieuw initiatief heeft vorm
gekregen! Karin van het Ende
(Noordeinde) was via haar
vrijwilligerswerk bij GlobalRize in
contact gekomen met een drietal
pastors in India. Na hen bezocht te
hebben, wist ze het zeker: zij
verdienen onze steun. Voor dit
initiatief zocht en vond ze
onderdak bij stichting Philippus, en zo ging project Rhema van start. Het doel:
Indiase pastors te ondersteunen bij hun lokale programma's. Te denken valt aan
evangelieverspreiding via onderwijs, een kinderprogramma, naschoolse opvang en
voedseldistributie.
Alweer mogen we zo ruim baan bieden aan een hartverwarmend zendingsinitiatief
dat volledig past binnen de Philippus missie en visie.
foto: Karin van het Ende en Kees Moerman ondertekenen het memorandum, waarmee
de samenwerking is bezegeld.

Lees hier alles over het nieuwe project Rhema!

PROMO video voor de missie van fam. Anemaet
Simon en Karine Anemaet bereiden zich voor om, vanaf augustus komend jaar,
kwetsbare gezinnen en zendingswerkers te ondersteunen in Zuid-Afrika. Ze zijn
op zoek naar mensen die deze missie mee willen dragen. Bekijk de PROMO!

Volg de familie Anemaet hier en schrijf in voor hun nieuwsbrief.

Het Evangelie vindt z'n weg, ondanks alles
Yael deelt
voedselpakketten
uit aan
taxichauffeurs

Vanuit de
Filipijnen laat
Yael ons weten:
'In deze tijd, waar
alles stil lijkt te staan, maakt God nog veel mogelijk. Tijdens de afgelopen maand
was ik in staat om voedselpakketten uit te delen aan taxichauffeurs, en kon zo
tegelijkertijd het goede nieuws over Jezus met hen delen!'

Lees meer over het werk van Yael in de Filipijnen.

Doneer nu. Zó geklikt!

Natuurlijk kun je ook je gift storten op NL61 RABO 0332 6639 49 t.n.v. stichting
Philippus.
Ook kun je Philippus machtigen, bijvoorbeeld voor een periodieke afschrijving, of
om voor een speci ek project te doneren.
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