Nieuws uit Zuid-Amerika
Henk en Linda volgen een discipelschapstraining
straining van Jeugd met een Opdracht
Training
De afgelopen twee en een halve maand zijn voorbij
gevlogen en wij ervaren telkens hoe waardevol het
is om God de vader, Zijn Zoon en de bijbel steeds
meer te leren kennen.

Lessen volgen

Voor mij, Henk, is de samenvatting van deze speciale
tijd: fietsen! Als je vooruit wilt moet je met één been
geloven en met het andere been gehoorzamen.
Tijdens de tweede fase van de DTS, de outreach
naar oa Honduras, krijgen we de kans om wat we
geleerd hebben in de praktijk te brengen.

Honduras

Kleding sorteren voor de minderbedeelden

In dit kleine land in Centraal Amerika heeft men te
maken met grote uitdagingen, bijvoorbeeld:
-

Meer dan de helft van de bevolking leeft onder
de armoedegrens (€ 1,10 per dag)
Veel mensen zijn betrokken bij geweld,
drugshandel, prostitutie of andere misdaad
Er zijn weinig kansen voor de jeugd om zich te
ontwikkelen
(http://hdr.undp.org/sites/default/files/ranking.pdf)

Een meisje in de wijk van onze base

Boekpresentatie aan de hand van een maquette

Mensen leven in angst; er is veel religiositeit,
maar weinig hoop.

Wereld-evangelisatiedag

Evangeliseren door rap

Micha en Ignacio

Julio, Laura en hun kinderen

Verandering
We geloven dat God Honduras kan veranderen en we bidden
dat Hij ons wil gebruiken om liefde en hoop te brengen. We
zullen aansluiten bij het werk dat Julio en Laura Balbuena voor
Jeugd met een Opdracht doen. Laura heeft een medische
achtergrond en werkt veel met vrouwen. Julio is betrokken bij
werk met kinderen, veelal uit gebroken families.
In september bieden ze ook dezelfde cursus aan, de DTS, die
wij nu aan het volgen zijn.
Henk als spreker in de soepkeuken
Help/bid mee
We nodigen je uit om onderdeel te zijn van onze missie door
mee te bidden voor het volgende:
- Open harten voor de mensen die wij gaan ontmoeten
tijdens onze evangelisatie acties
- Veiligheid en gezondheid voor alle betrokkenen
- De voortgang van alle acties en activiteiten die Jeugd met
een Opdracht in Honduras aan het opstarten is en de
financiën die hiervoor benodigd zijn

Ons team: studenten en leiders

We planten bomen op de wereldmilieudag

We bidden voor de burgemeester van Mendoza

Leuk dat je onze nieuwsbrief leest 
Henk en Linda van de Geest

06-37323837

www.inzuidamerika.nl

