Nieuwsbrief stichting Tamar januari 2020

Psalm 36:10 Bij U is de Bron van Leven

Lieve Vrienden
Allereerst wensen wij jullie een gezegend 2020. Wij hopen en bidden uit de tekst van Psalm 36, dat
God onze Bron in alles zal zijn. Als stichting Tamar is ons verlangen het komende jaar opnieuw door
de Heer gebruikt te mogen worden om ondersteuning te geven aan degenen die ons toevertrouwd
worden; zoals de Heer ons leidt.
In het afgelopen jaar zijn er persoonlijke veranderingen geweest voor Jannie, want ze is verhuisd
naar Gouda en heeft in deze plaats ook een nieuwe Gemeente gevonden.
Het is steeds een houvast om te beseffen de ogen gericht te houden op Jezus, de leidsman en
Voleinder van ons geloof.

Verslag 2019
Reizen:
Jannie is nog niet in staat geweest het reizen te hervatten, met uitzondering van Israël.
Wel is er regelmatig contact; zowel digitaal, telefonisch als via email.

Landen
Israël
In mei hebben Marion en Jannie naar Israël gewest. Zij hebben met Elana een rehabilitatie centrum
bezocht waar vrouwen opgevangen worden die uit moeilijke situaties komen. Er is met alle vrouwen
gesproken en gebeden.
Elana gaf aan dat sinds Jannie daar met Marion geweest is, en met de vrouwen gebeden heeft, er
een doorbraak is gekomen: Er is veel met de vrouwen gebeurd, maar ook met het centrum zelf.
Het verlangen is om daar opnieuw heen te gaan om het centrum te bezoeken.
Er is gebed nodig voor bescherming voor de steden in het Noorden, die vol lopen met water. Door de
langdurige regenval stroomt het water door de straten en zijn er al verschillende mensen
omgekomen.
Ook op politiek vlak is er veel spanning, wat nog is toegenomen, gezien de huidige situatie tussen de
VS en Iran. De militairen zijn opgeroepen en in de hoogste staat van paraatheid gebracht, i.v.m. de
laatste ontwikkelingen in Iran.
In het gebied waar Elana woont, is extreem veel spanning, omdat het een grensgebied is. En zelf zit
zij te wachten op een heupoperatie, maar ze is altijd met haar man vol goede moed. Ze stelt haar
vertrouwen volkomen op de Heer.
Ondertussen heeft Elana een klein gebedshuis gevonden wat Tamar is gaan ondersteunen. Hier
worden mensen ontvangen om met hen te bidden en rust te vinden.
We mochten een project in Jaffa na bezoek ondersteunen.

Roemenië
Ina Hrisca geeft Leiding aan een instituut voor zendelingen die de hele wereld over gaan om het
evangelie te vertellen. We hebben haar ook dit jaar twee keer een persoonlijke gift kunnen geven en
één keer een bemoedigingsondersteuning aan de studenten, die afgelopen november op wereld
stage gingen. Via nieuwsbrieven en emailverkeer blijven wij op de hoogte van dit werk.
Pakistan
Al jaren mag Stichting Tamar pastor Augustine, zijn gezin en zijn werk voor de Heer ondersteunen.
Momenteel ondervindt Pakistan grote politieke spanningen. Het wordt steeds moeilijker om staande
te blijven als Christen. We vragen gebed voor pastor Augustine en zijn gezin. Er zijn grote zorgen wat
betreft de gezondheid van zijn vrouw en de toekomst van zijn kinderen. Speciaal gebed voor 1 van
zijn dochters die in een gewelddadige relatie zit.
Vorig jaar schreven we over de opzet van discipel-scholen waarin pastor Augustine jonge mensen
traint om te wandelen met de Heer. Er is grote tegenwerking om de school in een permanent
gebouw te vestigen. Graag gebed voor deze situatie.
De voorganger Augustine Shadab is dankbaar voor deze ondersteuning
Wij hebben regelmatig contact via de app-video en telefoon. Het is nog steeds onze hoop, en hun
regelmatige vraag, om hen volgend jaar weer te bezoeken en met hem de mensen in Pakistan te
bedienen. We moeten wachten op het juiste moment van de Heer.
In de nieuwe ppt die op de website verschijnt, zal pastor Augustine wat meer vertellen over zijn werk
en situatie in Pakistan.
Libanon
De politieke en economische situatie in Libanon is bijna onhoudbaar. We hebben regelmatig contact
via app of telefoon met Paulien.
Paulien schreef letterlijk: ”We leven in chaos, het volk van Libanon lijdt, vanuit de regering komt er
geen geld om in de essentiële benodigdheden te voorzien. We kunnen geen geld van de banken
halen, want die hebben geen dollars. We zijn een klein land dat altijd de prijs betaald als er een groot
conflict ontstaat in het Midden Oosten. We leven nu te midden van het grootste conflict sinds de
eerste Wereldoorlog. Bid dat God een weg maakt waar geen weg lijkt te zijn.”
Bid voor Paulien en haar familie! Haar man werkt in Nigeria, en stuurt regelmatig geld, maar Paulien
kan slechts een klein gedeelte krijgen, omdat de banken geen geld hebben.
We hopen en bidden dat de Heer de deur opent om haar te bezoeken. We zijn in staat geweest haar
financieel te ondersteunen. We bidden voor speciale giften voor dit project.
Nederland
Regelmatig wordt Jannie uitgenodigd voor spreekbeurten in vrouwengroepen en kerken.
Ook heeft zij afgelopen jaar tijdens een conferentie gesproken.
Daarnaast is er veel persoonlijk pastoraat en ontvangt Jannie uitnodigingen om in België te spreken.
Oeganda
Marion Laros heeft een project opgezet voor een ziekenhuis in Oeganda.
Ze zal medische instrumenten meenemen en zal lessen gegeven worden aan medisch personeel die
in de operatiekamer werken.
Naast de praktische ondersteuning is het tegelijk een stukje zending omdat Marion zal uitstappen in
bidden met jonge meisjes en personeelsleden. Tamar heeft een gift gegeven ten bate van dit project.
Financieel verslag
Het uitgebreid financieel verslag over 2019 komt op de website te staan. De zendelingen laten ons
regelmatig weten dat Tamar naast financiële ondersteuning ook een stukje veiligheid biedt. Dit komt
door de gebeden en het contact wat we regelmatig hebben.

Planning 2020
 Er is een voornemen om dit jaar Libanon en Israël te bezoeken. Gezien de politieke
omstandigheden is er veel gebed nodig zodat de Heer de weg kan banen om er heen te
kunnen.
 In februari wordt een nieuwe PowerPoint op de website gezet: stichtingtamar.nl

We bedanken u van harte voor al uw ondersteuning, ook in de financiën.
Gebed blijft de motor van ons werk voor Stichting Tamar
Namens het bestuur,
Jannie Reverda

