Nieuwsbrief Stichting Tamar, februari 2021

Romeinen 15:13 Mag God, die ons hoop geeft,
u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede….

Lieve Vrienden
Al ligt de jaarwisseling al even achter ons, toch willen wij u allereerst een gezegend 2021 wensen.
We zijn dankbaar dat God onze Bron van hoop is! Een Bron die nooit stopt, maar altijd blijft stromen.
Bedankt voor uw gebed, wat de onmisbare motor is van het werk van de stichting. Daarbij zien we
dat de financiële voorzieningen blijven stromen voor de mensen die ondersteund worden, waardoor
zij ruim voorzien konden worden. Zelfs nog meer dan het jaar ervoor, wat een zegen!
Planning 2021
Door de uitbraak van Covid 19 konden de plannen (terug te lezen in de nieuwsbrief van januari 2020
en in de update uit juli 2020) voor 2020 helaas niet doorgegaan.
We hopen en bidden dat er het komende jaar ruimte komt om ze wel uit te voeren en de mensen
live te kunnen bezoeken. Tot die tijd blijven we in contact via app, face time, mail en telefoon met de
mensen die we ondersteunen.
Een nieuwe tijd
Al is het momenteel een andere manier van werken dan we gewend zijn, het werk van de Heer via
stichting Tamar mag doorstromen! Bemoediging en ondersteuning blijven nodig, ondanks dat we
elkaar niet live kunnen ontmoeten
Ook wordt Jannie regelmatig uitgenodigd om te spreken in evangelische gemeenten en op
verschillende bijeenkomsten via live stream. Ook de individuele gespreken blijven doorgaan.
Jannie wordt gevraagd om zo snel als het mogelijk is, weer op bezoek te komen bij de mensen uit het
buitenland. Zij ziet daar zelf ook naar uit.
Op de website zal in maart een PowerPoint geplaatst worden, met nieuwe foto’s van de projecten in
te zien zijn.
Financieel verslag
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.
Op de website ( www.stichtingtamar.nl) is het financiële verslag in te zien over het jaar 2020.
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