
Timotéo, 6 april 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
Kaarten voor Horeb
 
 
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%3D1043f2288c%26e%3D1ca6ab80b0&data=04%7C01%7Crob.de.lange%40panalytical.com%7Cda76022b1ff0433d814608d8f99b783d%7C071061f3d56946889edeb63a6a7f1ecc%7C0%7C0%7C637533793421914904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3umLvCqg1EOw04ZBP1uDZks%2FaXm4T3mcuiRkD0mRul8%3D&reserved=0
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Nieuws Semi-internaat

 
Bijna waren we weer met het semi-internaat begonnen. Na uren vergaderen,
maatregels omtrent het corona-virus bestuderen en planningen en afspraken
maken, hadden we dinsdag 9 maart weer met het semi-internaat kunnen
beginnen. Slechts met veertien kinderen per dagdeel, maar wel met een
uitgebreid programma, inclusief kinderdienst, warme maaltijd,
huiswerkbegeleiding, workshops en tijd om te spelen. Helaas gooide corona
weer roet in het eten.
 
Op maandag 8 maart zouden de scholen (na bijna één jaar dicht geweest te
zijn) weer opengaan. Helaas kregen we diezelfde dag al het bericht dat de
scholen twee weken langer dicht zouden moeten blijven. Het besmettingscijfer
was inmiddels zo hoog opgelopen dat nieuwe maatregelen noodzakelijk waren.
 
De ziekenhuizen in de omgeving liggen overvol. Inmiddels zijn die twee weken
weer verlengd en zitten we in een lockdown. Op dit moment is het helaas
onbekend wanneer we weer kinderen kunnen opvangen op het terrein van
Horeb. Vanwege de lockdown kunnen we momenteel geen enkel kind
opvangen. Zelfs niet vijf kinderen voor hun huiswerk.
 
                       
 
Terug

Kaarten voor Horeb
Wilt u St. Horeb ook op een andere manier steunen en mensen bemoedigen
met een leuke kaart?
 
U kunt kaarten kopen waarvan de opbrengst naar St. Horeb gaat. 
Via de link komt u bij meer informatie over de kaarten en hoe u deze kunt
bestellen: Kaarten voor Horeb.
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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.
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