Stichting Tamar
Jaarverslag 2018
Psalm 103:8
Liefdevol en genadig is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw.

Lieve vrienden.
Allereerst wens ik iedereen een gezegend 2019.
Teruggrijpend op de tekst van vorig jaar mag ik ook nu zeggen dat ik iedere dag de goedheid van de Heer ervaren.
Het is een zwaar en bewogen jaar voor ons geweest waarin, na een jarenlange ziekteperiode, mijn geliefde man
Dick overleden. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor elke vorm van meeleven hierin.
Ik mis hem enorm: als maatje, als steun en als leider.
Ondanks de periode van rouw heeft God ons toch gebruikt om het werk voort te zetten.
En dankzij steun van Anneke en Els kunnen we samen goed blijven functioneren voor Tamar.

Verslag 2018
Reizen
Ik heb drie keer een reis mogen maken: Israël, Amerika en Polen.
Met mijn oudste dochter Marion ben ik naar Israël geweest. We hebben daar projecten bezocht die vanuit Tamar
ondersteund worden.
Voor mij persoonlijk was het ook bijzonder om wat plekken te bezoeken waar ik met Dick jarenlang gewerkt heb.
De mensen die we ondersteunen zijn heel erg dankbaar voor alle financiële hulp die wij dankzij u kunnen geven.
Ook in Israël zien we dat de Heer aan het werk is, ondanks de regelmatige rakkettenregen ontmoeten wij mensen
die de hoop niet opgeven. Marion en ik mochten samen bidden en bemoedigen. Omdat onze contacten ook Dick
kenden en jarenlang mee gezegend zijn door hem, waren ook hun gebeden voor ons een bemoediging.
Amerika: Daar ben ik opgebouwd door vrienden en heb ik mensen kunnen ontmoeten en geestelijk ondersteunen.
Polen: Een vriendin nodigde mij uit om mee te gaan naar Polen. Ik heb spreekbeurten mogen geven, mensen
kunnen bemoedigen en oude contacten weer kunnen aanhalen. Via Tamar mochten we ondersteuning geven,
speciaal voor een echtpaar die terwijl wij daar waren een ernstig auto ongeluk kregen.

Landen
Libanon.
De situatie in Libanon blijft spannend, denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingenkampen en werkeloosheid.
De man van Paulien had ook moeite met werk vinden. Na veel gebed heeft hij werk gevonden in het buitenland.
Het werk van de Heer waar Paulien in bezig is, gaat goed.
We zijn dankbaar dat we voor geestelijke verfrissing haar via Tamar naar een conferentie in Oman konden laten
gaan. Ook zij voelt zich gesteund door ons contact.
We appen regelmatig, want veel gebed is nodig.
Roemenië
We hebben tweemaal Ina Hrisca mogen ondersteunen met een gift. Zij is zendeling en leidt een opleiding voor
zendelingen in Roemenië, die uitgezonden worden over de gehele wereld. Door de Heer geleid en in geloof,
bezoekt ze Bangladesh en Afghanistan waar ze samen met oud studenten in de bediening staat.
Pakistan
Al jaren ondersteunen we deze voorganger en zijn gezin. Er is steeds meer uitbreiding van zijn werk.
Hij is op dit moment bezig met het opzetten van discipel-scholen waarin hij jonge mensen traint om te wandelen
met de heer.
Door de ondersteuning van Tamar is het mogelijk dat dit werk voor de Heer steeds verder uitbreidt
Zijn gemeente floreert. Zoals u weet gaat de grootste gift uit ons budget van Tamar naar Pakistan.
De voorganger Augustine Shadab is dankbaar voor deze ondersteuning.

Wij hebben regelmatig contact via de app-video en telefoon. Het is nog steeds mijn hoop, en hun regelmatige
vraag, om en volgend jaar weer te bezoeken en met hem de mensen in Pakistan te bedienen.
Israël
Toen wij in Israël waren hebben we ook Diana en Zougbi ontmoet, waarvan we het werk ook al
Jarenlang ondersteunen vanuit Tamar.
Het gebedshuis waar Elana bij betrokken is, mochten we bezoeken en ondersteunen.
Per 1 januari wordt de huur van dit huis overgenomen door Tom Hess, die ook een gebedshuis heeft in Jeruzalem.
Elana is daar heel blij mee want het verlicht haar in haar gezondheid en haar financieel lasten.
Mexico
We hebben ook een bijdrage mogen leveren aan de zendingsreis van Marion en Jan-Pieter Laros
naar Mexico. Ze hebben veel gemeentes mogen bezoeken en spreekbeurten mogen houden.
Nederland
Er komen regelmatig uitnodigingen voor spreekbeurten. Zowel voor vrouwengroepen, als gemeenten. Ik ben
dankbaar en ervaar het als een zegen dat de Heer mij de energie geeft om dit te kunnen blijven doen.

Projecten
Tamar en Diego
We hebben Eenmalige ondersteuning gegeven aan dit zendelingen echtpaar in Paraquay.
Tamar heef een werk onder de vrouwen. Diego evangeliseert onder jongeren en aan universiteit..
Wietse V
Dit is zendelingen echtpaar uit Nederland. Ze werken samen veel op conferentie en gemeenten in Nederland en
Europa. We hebben een paar keer ondersteuning gegeven
Financieel verslag
Het uitgebreid financieel verslag staat op de website. De zendelingen laten ons regelmatig weten dat Tamar naast
financiële ondersteuning ook een stukje veiligheid biedt. Dit is door de gebeden en het contact wat we regelmatig
hebben.

Planning 2019
Het rouwen blijkt niet een gemakkelijk proces. Het vraagt tijd en energie. Daarom zijn een paar projecten
doorgezet naar 2019:
■ Voornemen om naar Pakistan te gaan, i.v.m. situatie van Dick uitgesteld naar 2019
■ PowerPoint is om dezelfde reden uitgesteld. We gaan dit in februari op de website zetten.
Verder:
■ Vanwege de uitnodigingen vanuit verschillende andere landen hoop ik, zo de Heer het wil, deze aankomend
jaar ook te kunnen bezoeken. Deze planning ligt nog niet vast, daarvoor zijn we nog over in gebed.

We zijn dankbaar voor de verschillende gemeentes die het werk van Tamar ondersteunen en het reizen mogelijk
maken. Ook de persoonlijke giften geven reden tot dankbaarheid. Daardoor kunnen we met Tamar doen qua giften,
wat de Heer ons laat zien.
U begrijpt dat niet alles in detail verteld kan worden, vanwege de omstandigheden waarin de mensen verkeren,
maar ik vertel zoveel als mogelijk is
Wij danken jullie hartelijk voor al de gebeden. Gebed blijft de motor van ons werk in Tamar.
Namens het bestuur,
Jannie Reverda

