
Timotéo 21 juni 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.

In Memoriam

Update Semi-internaat

Mail van Horeb

Met behulp van de terug link komt u hier weer terug.

Namens Netty en het hele bestuur veel zegen en leesplezier toegewenst.



In memoriam

Op 12 juni is Netty haar vader overleden op 76 jarige leeftijd.

Hij was al een aantal maanden ziek, dus de familie kon zich er op

voorbereiden. Maar toch is het een groot en pijnlijk verlies. Antonie Zeeders is

geboren op West Terschelling en via wat omzwervingen uiteindelijk in Assen

beland. Hij heeft nu zijn aardse woning ingeruild voor een hemelse woning.

Dichtbij zijn Heer en Heiland die Hij zo liefhad.

Antonie nam altijd de telefoon op met de zin:  Met Antonie, prijs de Heer,

Zeeders….

De eerste keer toen ik dit hoorde vond ik dit heel bijzonder. Wat mooi dat

iemand op deze manier getuigde van zijn Heer en Heiland. Maar nu is dat voor

Antonie werkelijkheid geworden… Wat een rijkdom en zegen te mogen weten

dat hij ons is voorgegaan en ook dat we elkaar weer terugzien.

Wij als bestuur wensen Netty en haar moeder, broer en zussen veel zegen, rust

en vrede toe in de komende tijd.

Op de kaart staat de tekst uit Psalm 73:26:

Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,

de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,

is God, nu en altijd.

Dat is altijd de rots geweest waarop Antonie heeft geleefd.

Soli Deo Gloria

Terug

Update Semi Internaat

Dankbaar en blij zijn we dat sinds 1 juni het semi-internaat weer draait! Langer dan

een jaar waren de scholen dicht. Omdat de scholen dicht waren, mochten wij geen

semi-internaat draaien. Vorig jaar hebben we wel kinderen geholpen met hun

huiswerk, maar dat was per dagdeel maar een klein groepje (vijf kinderen) en de

focus lag alleen op huiswerk. In totaal konden we vorig jaar vijftig kinderen per week

ondersteunen met huiswerkbegeleiding.



Gelukkig kunnen we nu weer het hele programma draaien! De bus mag voor de helft

gevuld worden, vandaar dat er per dagdeel nu veertien kinderen kunnen komen. Het

semi-internaat functioneert als volgt: de kinderen zijn opgesplitst in twee groepen

(groep A en groep B). Ze gaan de ene week naar school en de andere week blijven

ze thuis. Als groep A naar school gaat, komt groep B bij ons op het semi-internaat. In

de week dat groep B naar school gaat, komt groep A bij ons. In de week dat ze bij

ons komen, zijn ze er twee keer. Het is allemaal wel weer even wennen met alle

nieuwe regels en maatregelen rondom het coronavirus. Maar wat komen de kinderen

graag! Er is tijd om te spelen, er zijn leerkrachten die helpen bij het huiswerk, de

kinderen eten bij ons, er zijn weer creatieve workshops en we organiseren weer een

kinderdienst.

De komende weken werken we met het thema: Ik kies voor dankbaarheid en jij?

Bernard heeft de cajon en de gitaar er weer bij gepakt. Sommige liedjes zijn de

kinderen vergeten. Andere liedjes zingen ze uit volle borst mee. Jeanet heeft deze

week het Bijbelverhaal verteld over de tien melaatsen die werden genezen door

Jezus. Alle tien werden genezen, maar slechts één kwam terug om zijn

dankbaarheid te uiten aan Jezus (Lukas 17:11-19). Susanne heeft de kinderen met

allerlei spelletjes een Bijbelvers aangeleerd: “Dank God in alles. Want dit is de wil

van God in Christus, 1 Thessalonicenzen 5.18”. De kinderen mochten een tekening

maken over waar zij dankbaar voor zijn.

João Miguel (7 jaar) is dankbaar voor zijn huis.

Ana Laura (8 jaar) is ook dankbaar dat ze een huis heeft.

Maria Eduarda (5 jaar) is dankbaar voor haar vriendinnen



Terug

Mailberichten van Horeb

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

1. Op 8 juni hebben alle kind-sponsoren een mail bericht ontvangen over

het opengaan van het semi-internaat. Een aantal mails zijn niet

aangekomen; we kregen een foutmelding vanwege het email-adres.

Mocht u geen bericht hebben ontvangen, wilt u dan contact opnemen met

helma@kinderwerk-horeb.nl

2. We hebben gemerkt dat sommige van onze mailberichten in de spambox

terecht komen: mocht u geen berichten van ons ontvangen, dan komen

de berichten misschien in deze spambox.



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


