
UITDAGEND. . . . .

Een hartelijke groet uit huize Bosch! 
We maken het redelijk goed en gaan

dagelijks met goede moed de uitdagingen
aan.

De kinderen studeren vanuit huis en wij
werken deels vanuit huis en verder met

name vanuit Brazos Abiertos.
De situatie in Peru blijft zorgwekkend; het
aantal Corona besmettingen en doden is

niet eerder zo hoog geweest en zakt
nauwelijks af. Ziekenhuizen kunnen de

vraag naar zorg niet aan en de regerling
anticipeert hierop door weer strengere

maatregelen in te voeren als avondklok,
zondag lock down en het naarste; kinderen
mogen maar 30 min. per dag naar buiten.
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Tot slot zijn we blij dat we kunnen

meedelen dat we in de startblokken

staan van fase 1 van het

nieuwbouwproject. Binnenkort volgt

hier meer informatie over, neem dit ajb

mee in jullie gebed als ook onze

gezondheid en ons dagelijks gebed om

wijsheid en leiding.

Zegen en groet!

Jordi en Ria 
Timo, Joah en Hanna

Voor meer informatie: Bezoek onze website:

www.brazosabiertos.net. Voor belastingaftrekbare

giften: Stichting Shailoh

Rekening: NL25ABNA0553527991

 RUFINA VERTELD

Vrij regelmatig bezoek ik Rufina (een vrouw, weduwe,

van ver in de zestig) en breng ik haar namens onze kerk

wat levensmiddelen. Ze verteld me hoe ze al van jongs

af aan haar noden met God deelt. Haar werk in de

schoonheidssalon kan ze momenteel niet uitvoeren.

Met 20 sol (5 euro) in haar hand, sloten ze in maart de

deuren. Intussen zijn we ruim 5 maanden verder en

verteld ze me met tranen in haar ogen hoe ze God

concreet bad voor eten. Geen werk betekent hier geen

inkomen. Diezelfde dag kreeg ze een belletje van me,

met de vraag of ze soms eten nodig had. God verhoort

gebeden! Ons dagelijks gebed is om Zijn leiding, om

een antwoord te kunnen zijn op de gebeden van

anderen.

(Op deze foto biedt ze Hanna één van haar cavia's
aan, een Peruaanse lekkernij, die ze teelt en verkoopt)       BRAZOS LIFE. . . . .

De school functioneert gewoon door. Iedere

maandagmorgen halen ouders het huiswerk op en

verder worden de lessen dagelijks via whats

app/Facebook verzorgd. Uitdagingen zijn het

gebrek aan 'schermpjes' in de gezinnen en

afwezige of niet steunende ouders. Onze staf

brengt veel huisbezoeken en doet er alles aan om

de ouders te trainen en te begeleiden. Ze doen een

super-job! Zelf zijn we met name bezig met het

coachen van het team en nieuwe leiders, Zoom-

discipelschaps groepen, het verzorgen van de

wekelijkse kerkdienst, counseling etc. Het uitdelen

van levensmiddelen hebben we flik terug kunnen

brengen gezien de meerderheid weer aan het

werk is.


