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Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. (RV)

Bestuur, veldwerkers en projectcoördinatoren van stichting Philippus
wensen jullie allen een gezond en gezegend 2021!

Dankbaar omkijken
Dankbaar terugzien op het bijzondere, ingrijpende
jaar 2020 - het is niet iedereen gegeven, daar ben ik
me terdege van bewust. Ook het werk op de
Philippus-velden kreeg te maken met de grote
impact van de crisis. Al was dat zeker niet altijd
negatief. Vaak konden we zelfs constateren dat 'God
alle dingen deed meewerken ten goede.' Zo schreven
André en Agaath Vis vanuit Curaçao: 'Ondanks dat
2020 in het teken stond van de Corona-crisis, zijn we meer dan ooit aanwezig geweest
voor de vele gezinnen in de regio.' En vanaf de Filippijnen schreef Yael: 'Ondanks de
omstandigheden heeft onze genadige God steeds iets moois bereid na iedere storm.' (De
Filippijnen werden, naast corona, geteisterd door vele cyclonen). Zelfs Lixandra en
Walter, die misschien wel het zwaarst getroffen werden in hun missie,
benadrukken, met de woorden uit 2 Korinthe 1, dat er 'troost is in alle
verdrukking'... 'zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met
de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.'

Verwachtingsvol vooruitzien
Zulke getuigenissen maken, dat we toch dankbaar kunnen omkijken. Dat geldt ook
de sterke groei van onze nog jonge stichting. En zo kijken we niet alleen achterom,
we zien ook vooruit! Verwachtingsvol gaan we 2021 in. 'A weary world rejoices,'
zingt het kerstlied. Onze vermoeide wereld kan zich werkelijk verheugen. Niet
vanwege een hoopvol vaccin. Het Kind van Betlehem is onze enige hoop. In een
door onrust en pandemie getroffen wereld bouwt deze Koning aan zijn Kerk. En wij
mogen meebouwen.
Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

Kort nieuws van de velden
Karina vanuit Peru:
We helpen deze kerst tien lokale
projecten met een kerstevangelisatie-programa. Er worden
pakketjes uitgedeeld met iets
lekkers, een evangelisatiefolder en
een uitnodiging voor de diverse,
kleinschalige kerstdiensten.

Walter en Lixandra zagen zich
genoodzaakt om, althans
voorlopig, Peru te verlaten. De

strenge maatregelen in de
hoofdstad Lima belemmerden hun
missie dusdanig dat ze besloten
om deze voort te zetten in
Roemenië, het geboorteland van
Lixandra. Op dit moment is het
nog niet duidelijk of, en wanneer,
zij kunnen terugkeren naar Peru.

Het project 'Hart voor
Burkina' in Burkina Faso
werd 21 november
geopend. Inmiddels nemen
zo'n veertig kinderen
wekelijks deel aan de
bijeenkomsten, waar ze
tevens een maaltijd
ontvangen.
Projectcoördinator Alice:
Bidt u mee dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om meer kinderen in het project
op te nemen?

Filippijnen
Yael's Kids Mission voelt zich gezegend
om veel gezinnen in de door corona en
tyfonen geteisterde dorpen te kunnen
helpen met kleding, voedsel en meer.

Winnend verhaal
Het kerstverhaal 'Samen onder de sterren' werd door de
redactie van het RD/Puntuit, in samenwerking met de
jeugdbonden, tot winnend verhaal gekozen.
Het verhaal speelt zich af op ons zendingsterrein in
Peru (Karina).
Je kunt de vertelling hier downloaden. Ook kun je hem
nog naluisteren.

Herhaalde oproep!

Op de grens van oud en nieuw willen we als bestuur een dringend beroep doen op
iedereen die Philippus een warm hart toedraagt. Onze snel groeiende organisatie
voorziet kennelijk in een behoefte. Misschien wil je wat van je tijd opofferen, door
toe te treden als bestuurslid of vrijwilliger. Zie de oproep hierboven. Tegelijk zien
we uit naar meer nanciële armslag om onze diensten te kunnen aanbieden aan
een groeiend aantal projecten wereldwijd. Hieronder is aangegeven hoe je snel en
gemakkelijk kunt doneren. Hartelijk dank!

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 voor een eenmalige of periodieke afschrijving.

Philippus is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling.
Giften zijn dus scaal aftrekbaar.
RSIN: 858797483

De volgende Philippus Post verschijnt DV februari 2021
stichting Philippus
Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad
The Netherlands
Website: www.stichtingphilippus.org
Facebook: stichting philippus

SHARE

