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NIEUWSBRIEF
Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen
- Markus 16:15-

ROMA NOODHULP

In deze corona crisis
is er een grote nood
aan eten onder de Roma.
Met onze actie worden
er in Roemenie, Rondom
Cluj-Napoca
voedselpakketten
gekocht en uitgedeeld
door verschillende
zendelingen. Zodra we
zelf weer kunnen gaan,
hopen we deze gezinnen
ook te bezoeken.

OUTREACH

Afgelopen maart moesten
we onverwacht eerder
terugkeren door de
corona crisis. Ook de
geplande outreach van
April met de jeugdgroep
van de Schuilplaats uit
Culemborg kon niet
doorgaan. We zijn druk
bezig om nieuwe
outreaches te plannen.

STICHTING

Als stichting hebben we
helaas minder inkomsten
door de crisis.
Maar geloven dat God
ons geroepen heeft en
dus ook zal voorzien!
We geloven dat het na
de crisis alleen maar
mooier en groter wordt!
Ook met het bestuur
zijn we gezegend, dit
jaar volgt nog een
wisseling van een
bestuurslid. Zodra hier
meer over bekend is,
zullen we dit op de
website vermelden.

www.heartviewforyou.nl

Liefde
met Delen!

Vermenigvuldigt

blessed to be a blessing

www.heartviewforyou.nl

Liefde vermenigvuldigt met delen
Waar je ook bent, Liefde vermenigvuldigt als je
het deelt!
Dat is wat wij doen, de Liefde van Jezus delen!
Zo hopen we dat vele andere harten geraakt
worden en Jezus gestalte krijgt in vele levens.
Of we nu in Roemenie zijn of in Nederland.
Deze tijd hadden we ons anders voorgesteld.
Outreaches die gecanceld zijn, de Vrouwendag (in
Nederland) verplaatst, de kledinginzameling die
niet door ging, de markt en zo kunnen we nog
even doorgaan.
We bedachten daarom een ‘be-moedig-met-eenkaartje’ actie! Hierdoor worden wij bemoedigd en
ontvangen mensen een bemoedigende kaart. We zien
enorme zegen hierdoor. Samen voor elkaar!
Naast de kaartenactie hebben we de ROMA NOODHULP
actie, voor voedselpakketten voor getroffen
gezinnen in en rondom Cluj-Napoca. Het geld wat
binnenkomt, gaat 100% naar deze noodhulp.
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Acties/ projecten

Zo mooi dat we door onze relaties daar ook zien
dat deze pakketten goed terecht komen!

* VROUWENDAG
D.v. Zaterdag 9 januari 2021!
Zet het vast in de agenda,
verdere info volgt.

2020 is voor ons ook een jaar van relaties
bouwen en verdiepen, zoals met Nieck en Ema
Plantenga van ‘meebouwen met een missie’ , YWAM
Cluj, en mensen die we al langer mogen kennen,
ook nieuwe contacten zoals met Karin Muller,
stichting Licht in de duisternis. Verder ook een
Roemeense stichting waar we o.a. mee mochten
evangeliseren in de gevangenis in november 2019.
Zo mooi hoe God connecties geeft! Daar zijn we
enorm dankbaar voor.

* KAARTENACTIE
‘be-moedig-met- een- kaartje’,
6 kaarten voor 4,50 Deze
kaarten zijn geheel door ons
zelf ontworpen.

In de outreaches strekken we ons uit naar
o.a. evangelisatie, praktisch werk,
bezoeken van Roma wijken, kinderwerk,
gevangenisbezoek en nog meer! Samen met
onze connecties daar, en zien uit naar
meer! In dit alleen weten we ons
afhankelijk van Onze Vader!

* ROMA NOODHULP
Deze actie loopt sinds 1 april
voor 20,- euro hebben de
gezinnen al een goed gevulde
boodschappentas.

Hoe kunt u ons helpen?
* Gebed: bid voor onze stichting en het werk wat we
mogen doen.
*Wilt u mee zaaien in ons werk? Om Gods Koninkrijk
meer zichtbaar te maken? Om ons werk te kunnen
doen, hebben we financiën nodig, en willen u hierbij
vragen donateur van onze stichting te worden.
Zie de website www.heartviewforyou.nl of mail naar
heartviewforyou@gmail.com
Kunstwerkje ontvangen voor de stichting van Wopke Manuel

* (MEE) BOUWEN MET EEN
MISSIE
We investeren momenteel in
connecties leggen en
ondersteunen van
verschillende Ministries in
Roemenie, en het organiseren
van outreaches vanuit
Nederland.
Zaaien in Gods Koninkrijk!
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