Stichting Tamar
Nieuwsbrief 2015- oktober 2016
Efeze 3:16 “Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht
versterkt te worden
door Zijn Geest in den inwendigen mens”
Beste allemaal,
Na een periode van stilte, nu eindelijk weer een update van Stichting Tamar.
Vooral door de ziekte van Dick heeft de nieuwsbrief op zich laten wachten. Daarom wil ik
ook eerst beginnen om iets persoonlijks met u te delen.
Zoals u weet heeft Dick al jarenlang de ziekte van Parkinson. Vandaar dat ik naar een
aantal landen alleen gereisd ben, met nog altijd de hoop dat Dick op enig moment weer
mee zou kunnen. De afgelopen periode heeft de ziekte zich echter zo verergerd dat hij
momenteel zelfs in een verzorgingshuis woont. Ondanks deze situatie ervaren Dick en ik
dat God ons verder leidt in ons werk en hebben we de afgelopen 1 ½ jaar met zegen onze
taak kunnen doen.
Verslag 2015
In februari ben ik voor de Internationale Board Meeting van Aglow naar Amerika geweest.
Ook zij staan in gebed achter het werk van Stichting Tamar. De vergaderingen zijn echt
opbouwend en versterkend. God is bezig wereldwijd en wij als Stichting Tamar mogen
daar een deel van zijn.
In april reisde ik naar Oman als verantwoordelijke voor een conferentie van leidinggevende
vrouwen uit het Midden-Oosten. Het was een zegen hen te ontmoeten en te bemoedigen
en zelf bemoedigd te worden.
Ik was uitgenodigd om in mei te spreken tijdens een conferentie in Italië en ik ben daar
samen met een medebestuurslid naar toe gereisd. De mensen, die mij hadden uitgenodigd,
zijn in augustus een week in Amersfoort geweest ter bemoediging en opbouw.
In september ben ik opnieuw naar Amerika geweest voor de Internationale conferentie van
Aglow. Het was fijn om de vrouwen uit het Midden-Oosten weer te kunnen ontmoeten
In oktober was ik op uitnodiging voor een conferentie in Slowakije. Ik mocht daar 3 dagen
spreken. Ik heb veel oude bekenden ontmoet, daar ik in de afgelopen jaren regelmatig
naar dit land geweest ben.
Wegens de ziekte van Dick is het niet gelukt om naar Pakistan te gaan (waar het werk als
maar door blijft groeien, de pastor die wij ondersteunen kan zijn werk nog steeds
uitbreiden). Ik mocht meerdere malen via mail en telefoon bemoedigend spreken met de
mensen met wie wij daar contact hebben en mede door middel van uw giften kunnen we
hen blijven ondersteunen.
Ook de uitnodiging uit Qatar heb ik niet aangenomen, omdat het voor mij op dat moment
onmogelijk was om te gaan. Er is mij toen gevraagd of ik via skype wilde spreken. Dat heb
ik twee keer mogen doen en de Heer gaf zegen. Zomaar een soort bezoek te brengen in
zo’n land via sociale media. Het was heel verassend en fijn om te doen.

Via de Skypeverbinding ontmoette ik iemand in Qatar die mij uitnodigde om ook via Skype
te spreken in Vietnam. Dit heeft nog niet plaats gevonden.
Zo kunnen we dus de moderne middelen gebruiken voor Gods koninkrijk!
In 2015 Er heeft ook een wisseling in het bestuur plaats gevonden.
Door vele andere werkzaamheden heeft onze penningmeester zijn taak neer gelegd en is
Anneke Vijfvinkel hem opgevolgd. Els van Brummelen heeft de taak van secretaresse op
zich genomen.
Dick kan vanwege zijn lichamelijke zwakte wel niet meer reizen, maar is nog
ondersteunend aanwezig op het thuisfront als voorzitter van stichting Tamar.
Zoals u weet hebben we sinds januari 2015 ook een website (www.stichtingtamar.nl) hierop
kunt u onze financiële jaarverslagen, deze nieuwbrief en ook de nieuwe bestuur indeling,
lezen.
Verslag 2016
Dit jaar spreek ik voornamelijk in Nederland (waar ik veel uitnodigingen krijg van
gemeentes en groeperingen), bezoek ik onze projecten, als het naast mijn zorg voor Dick
mogelijk is. Het is wonderlijk hoe de Heer alles leidt en ik mijn werk deels kan blijven
doen. Daarnaast onderhoud ik de buitenlandse contacten van Stichting Tamar via email,
telefoon en Skype.
Er zijn nog steeds plannen om onze projecten in het buitenland te bezoeken. Zodra de
Heer de situatie zo maakt dat het mogelijk is, pak ik het reizen weer op.
Plannen voor 2017
Bezoek Italië (conferentie), Pakistan, Midden-Oosten (conferentie) bezoek aan Israël (aan
degenen die door Stichting Tamar ondersteund worden)
Jullie begrijpen dat wij nog steeds uw gebed voor Stichting Tamar en onze persoonlijke
situatie nodig hebben, naast de financiële steun voor de Stichting.
Terugkomende op de tekst bovenaan deze brief, wil ik getuigen dat onze inwendige mens
voortdurend gesterkt wordt door de Geest met kracht, ondanks onze situatie.
Gods zegen,
Jannie
mede namens Dick

