
Timotéo 6 maart 2021

Zet een stap op water!
De Here is mijn Kracht en mijn schild; op Hem vertrouwt mijn hart.

Psalm 28:7a

Als bestuur proberen we u op de hoogte te houden van het  wel en wee
omtrent het werk van Netty en de andere vrijwilligers en medewerkers m.b.t.
het semi-internaat en alle ander werkzaamheden die vallen onder de vlag van
Kinderwerk Horeb Brazilië. Per 3 maanden hopen we een echte nieuwsbrief te
versturen met een (voor)woord van Netty daar tussen door willen we u
informeren door middel van een Nieuwsflits.
 
Nieuws Semi-internaat
Reacties
Kaarten voor Horeb
Eindejaarsactie Honingproject
 
 
Met behulp van de terug link komt u hier weer terug.
 
Namens Netty en het hele bestuur veel zegen en leesplezier toegewenst.

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkinderwerk-horeb.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D93dc2ab94b8a0f0a870f1f6e8%26id%3Db64396abca%26e%3Dd92cfd7e03&data=04%7C01%7Crob.de.lange%40panalytical.com%7C05a459574e6045db0a7e08d8e233552c%7C071061f3d56946889edeb63a6a7f1ecc%7C0%7C0%7C637508057383158803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OlDKPZRug7o9%2FpYuVXE0rlJ9s%2BM8qnl0Dz3LJ3BActQ%3D&reserved=0


Nieuws Semi-internaat

 
Al bijna een jaar zijn de scholen dicht, maar het lijkt erop dat in maart de
scholen weer open gaan! Wat een goed nieuws, want als de scholen gaan
draaien, mag het semi-internaat ook open! Hier zijn we heel blij en dankbaar
voor. Er is nog veel onduidelijk, maar onze verwachting is dat we vanaf 9 maart
het semi-internaat kunnen gaan draaien in afgeslankte vorm.
 

                  
Wat houdt dat in?
We gaan in kleine groepen werken. Veertien kinderen ’s ochtends en veertien
kinderen ’s middags. Hierdoor kunnen alle kinderen één keer per week komen.
Als de kinderen hier zijn, kunnen we weer een vol programma aanbieden met
ontbijt, spelen, huiswerkbegeleiding, een warme maaltijd, douchen en natuurlijk
de kinderdienst! Ondanks dat we klein gaan beginnen, zijn we heel blij dat we
het programma weer kunnen draaien. Vorig jaar hebben we ook kinderen in
groepjes van vijf opgevangen, maar kwamen ze slechts voor hun huiswerk.
 



                              
        
Hoe lang we in deze vorm gaan draaien, is nog onduidelijk. Vooralsnog mogen
we de bus voor de helft vullen en dat betekent 14 plekken. Mochten de
maatregelen veranderen, dan zullen we meer kinderen ontvangen. Mocht er
onverwachts door de overheid besloten worden dat de scholen weer dichtgaan,
dan moeten wij ook bekijken wat wijsheid is. Vooralsnog lijkt het erop dat we
eindelijk weer het programma mogen draaien en de kinderen kunnen leren over
de bijbel en over Jezus!
 

       
 
Terug

Reacties nieuwsbrief
 
We krijgen van jullie allemaal leuke reacties op de nieuwsbrief: heel hartelijk dank



hiervoor!
 
 
Dit stellen we zeer op prijs en is ook heel bemoedigend voor ons. 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Terug

Kaarten voor Horeb
 
Vindt u het leuk om mensen te bemoedigen met een kaartje en St. Kinderwerk
Horeb ook nog op een andere manier te steunen?
 
Wij verkopen kaarten, waarvan de opbrengst voor St. Kinderwerk Horeb is. U
ziet hierbij een voorbeeld van een setje kaarten. Meer informatie vindt u op
onze website bij Kaarten voor Horeb.
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkinderwerk-horeb.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D93dc2ab94b8a0f0a870f1f6e8%26id%3D269a2d6ce3%26e%3Dd92cfd7e03&data=04%7C01%7Crob.de.lange%40panalytical.com%7C05a459574e6045db0a7e08d8e233552c%7C071061f3d56946889edeb63a6a7f1ecc%7C0%7C0%7C637508057383158803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rHji0rOPhjCl7QbyRA25onNp3P7YicpyaiDMd%2BXMyFY%3D&reserved=0


     
 
Terug

Eindejaarsactie Honingproject
 

Wat geweldig dat er zoveel giften zijn binnen gekomen voor het honing project en
hierbij kunnen we vermelden dat het complete bedrag van €10.500 is behaald!
 
 Hartelijk dank hiervoor, echt fantastisch! In de volgende nieuwsflits zal Netty meer
vertellen over dit mooie project.
 

        
 
 
Terug



“Ter opbouw van Gods Koninkrijk, verspreiding van
het blijde evangelie en redding van verloren zielen.”

Postadres:
Projeto Socorrer
Caixa Postal 57
Centro, Timóteo
cep. 35.180-000, MG, Brazilië.
 
Bankrekening Netty privé:NL64ABNA0483457787 t.n.v. Netty Zeeders, Ede 
(deze giften zijn niet voor belasting aftrekbaar) 
 
Bankrekening St. Kinderwerk Horeb
NL93ABNA0525459138 ( giften wel aftrekbaar) 
NL94INGB0003341239 (giften wel aftrekbaar)
 
Voor meer info kijk op de site: www.kinderwerk-horeb.nl 
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Nieuwsbrief

 
Ons mail adres is:

info@kinderwerk-horeb.nl
 

Wilt u iets aanpassen met betrekking tot het ontvangen van deze nieuwsbrief?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of uzelf afmelden van deze lijst.

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkinderwerk-horeb.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D93dc2ab94b8a0f0a870f1f6e8%26id%3Dc8c8bd12b6%26e%3Dd92cfd7e03&data=04%7C01%7Crob.de.lange%40panalytical.com%7C05a459574e6045db0a7e08d8e233552c%7C071061f3d56946889edeb63a6a7f1ecc%7C0%7C0%7C637508057383168759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uWk79a5xCMFpHfY3RbpyZ9V8TtQUxkR6U46gAjzBWy4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkinderwerk-horeb.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D93dc2ab94b8a0f0a870f1f6e8%26id%3D33225068f1%26e%3Dd92cfd7e03&data=04%7C01%7Crob.de.lange%40panalytical.com%7C05a459574e6045db0a7e08d8e233552c%7C071061f3d56946889edeb63a6a7f1ecc%7C0%7C0%7C637508057383168759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PDbiYkB3xvfoHIMRLRpLK%2BAI3yddS9cuS%2BtTS4dF6Y4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkinderwerk-horeb.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D93dc2ab94b8a0f0a870f1f6e8%26id%3D2f14adcbca%26e%3Dd92cfd7e03&data=04%7C01%7Crob.de.lange%40panalytical.com%7C05a459574e6045db0a7e08d8e233552c%7C071061f3d56946889edeb63a6a7f1ecc%7C0%7C0%7C637508057383178712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kBFlfaLJ9SE6gRkZxXyaic9NweKNotDgEOdVDrEy7GY%3D&reserved=0
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