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'Laat uw handelwijze
zonder geldzucht zijn.
Wees tevreden met
wat u hebt, want Hij
heeft Zelf gezegd: Ik
zal u beslist niet
loslaten en Ik zal u
beslist niet verlaten.'
- Hebreeën 13:5

Hoe zat het ook
alweer?
Amy wordt Deo Volente

April 2021 u i t g e z o n d e n
n a a r Uganda, v o o r l a n g e r termijn zendingswerk met
de zendingsorganisatie

International Teams NL ,
e n v a n u i t d e Hervormde
Gemeente HardinxveldGiessendam.

'Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, ..'
Zo begint het vers in Hebreeën 13:5. Geld is voor mij een actueel onderwerp in
deze periode. Geld speelt een (te) grote rol, en ik zal jullie uitleggen waarom.
Mijn zendingsorganisatie International Teams NL heeft de regel dat er 80% van
de begroting toegezegd moet zijn door maandelijkse sponsoren, voordat ik

Dat betekent dus dat ik niet in april kan
vertrekken als er geen 80% financiële ondersteuning toegezegd is. Om
naar Uganda mag vertrekken.

eerlijk met jullie te zijn - ik vind het een spannende periode. Eind deze maand
rond ik m'n werkzaamheden in de gehandicaptenzorg af, wat dus einde salaris
betekent. Dan kan ik het niet meer zelf verdienen. Het voelt erg kwetsbaar en
afhankelijk. Ik mag uit de boot stappen en wandelen op het water.
Tegelijkertijd leer ik veel van deze periode, vooral over Wie mijn Liefdevolle

Wat gaat ze daar doen?

Werken met mensen met
een beperking & hun
families onder de naam
Special Joy, in
samenwerking met diverse

Vader is. Hij voorziet door (anonieme) giften, bemoedigt me door mensen
heen en laat Zichzelf zien als Degene waar overvloed is. Dan verandert
perspectief! Geen bedelaar, maar een geliefd kind van de Vader die perfect
voor ons zorgt! Ik kan in deze periode niets anders dan Hem leren vertrouwen
en afhankelijk van leren Hem leven. Afhankelijk zijn voelt niet fijn, maar

Ugandese organisaties en

tegelijkertijd weet ik en geloof ik dat 'leven in afhankelijkheid van Hem' het

de kerk Streams of Life.

beste leven ooit is! Want weet je hoe Hebreeën 13:5 eindigt?

Ondersteunen in de

opbouw van de Ugandese
kerk, en zich aansluiten bij
de kerk Streams of Life.
De locale taal

Luganda

leren.
'Wij hebben lief, omdat Hij
ons eerst heeft liefgehad.'
- 1 Joh. 4:19

'... want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u
beslist niet verlaten.'
Veel liefs, Amy

Wat is er nodig per maand?

Deelt u met ons mee?
We geloven dat we als kinderen van
God één familie zijn als het lichaam
van Christus, en dat we allemaal een
eigen taak hebben gekregen die bij
ons past. Samen mogen we dit
lichaam laten liefhebben in deze
wereld, met Christus als ons Hoofd.
En, Liefde wordt meer als we het
samen delen.
Welke taak past bij u? Hoe mag u
mee delen?

U kunt met ons meedelen door:

Betrokkenheid
Af en toe een mailtje of appje? Dat
wordt heel erg gewaardeerd!
Daarnaast kun je je inschrijven voor
de blog-updates via de website
www.amyinuganda.com, en de
nieuwsbrieven lezen.

Bericht van iTeams NL
Beste achterban van Amy,
Namens iTeams NL wil ik u hartelijk bedanken voor uw
betrokkenheid bij het werk van Amy. Hoe kostbaar is het om bij

Hoeveel
maandelijkse
giften zijn er
toegezegd?

100%

te dragen aan de toekomst van kinderen in nood. Kinderen die

Gebed
Dank dat de Ugandese
verkiezingen in januari rustig zijn
verlopen.

Dank voor de lessen die God Amy
leert in deze

door mensen dikwijls achtergesteld worden, maar zeer kostbaar

voorbereidingsperiode.

en geliefd zijn in Gods ogen. Amy zal binnenkort naar Oeganda

Dank voor de betrokkenheid en

vertrekken, maar voor die tijd zien we als iTeams NL graag dat

financiële ondersteuning van

het maandelijkse budget van Amy rond is. Bij onze zendelingen

mensen om Amy heen.

zien we altijd dat er best een groot maandelijks bedrag nodig is

Bid voor de huidige president in

voor hen. Er is, naast de gebruikelijke leefkosten, namelijk ook
altijd budget nodig voor vliegtickets, extra verzekeringen,
noodsituaties e.d. Ik wil u hartelijk uitnodigen om in deze

31%

uitdaging mee te delen. Uw financiën zullen bijdragen aan
directe steun in armoede en liefdevolle zorg voor vele kinderen.
Geeft u mee met liefde?
Alvast hartelijk dank en Gods rijke zegen!

Uganda, dat hij het land goed zal
regeren.

Bid voor de benodigde financiën
om te kunnen vertrekken.

Bid in deze drukke periode voor
genoeg tijd om goed voorbereid
weg te gaan.

Arjen Verboom (iTeams NL, Ermelo)

Financiën

Verloofd!

Amy zal in Uganda geen salaris
ontvangen en is volledig afhankelijk
van giften.

Daarnaast nog een persoonlijke update. Mijn Ugandese vriend Derrick was van 19
november tot 6 januari in Nederland en we hebben een goede tijd gehad! Wat was het fijn
om elkaar na 8 maanden weer te zien!
Op 31 december vroeg hij me ten huwelijk en natuurlijk zei ik 'ja'

ITeams
NL86 RABO 0356 0009 23
ovv IA-UA de Jong
Deze giften zijn belasting aftrekbaar
vanwege de ANBI status.

