De Kids…
We zijn dankbaar dat het met onze kids goed
gaat, ondanks de lange lockdown. Doordat we al
“homescholen“ kon het schoolwerk gewoon
doorgaan. Wel missen ze het spelen met hun
vriendjes en om naar de te kerk gaan. Nu krijgen
ze bepaalde lessen online en dat is toch heel
anders.
Als we naar het park in onze straat gaan, nemen
we het buurmeisje (Kaylah’s beste vriendinnetje)
mee. Dan hebben ze allebei hun mondkapje op
en zorgen ze dat ze op afstand van elkaar blijven.
Het voelt allemaal zo onnatuurlijk, maar de
meiden zijn blij dat ze elkaar even kunnen zien en
samen kunnen spelen.

Willen jullie met ons mee blijven bidden, het blijft
de motor van alles wat we doen.

Dankpunten:
 Positieve verandering in Zuid Afrika:
namelijk een sterke daling in dagelijkse
nieuwe Corona patienten.
Khaya de prachtige ommekeer en keuze
voor de Heer in zijn leven.
De rust die we ervaren, ondanks de
ernstige ziekte van mijn vader en de
onzekerheid wanneer we naar NL kunnen
reizen.




Willen jullie meebidden:



Genezing voor mijn vader.
Bemoediging, bescherming voor Khaya in
zijn wandel met de Heer.
Blijvende rust en kracht voor ons als
gezin in deze tijd van veel verandering
door het corona virus.





Dat de Heer het team bij BU in eenheid
mag bouwen en de juiste mensen brengt
om het team voor langere tijd te
versterken.

We willen jullie bedanken voor het lezen van de
nieuwsbrief en de gebedsupdates.
Bedankt voor jullie liefde, steun en gebeden voor
ons, we kunnen niet zonder!
Onze kids met hun mondmaskers op......

Vanuit dankbare harten,

We Hopen tot snel ziens!
“The

joy of the Lord is our Strength”
Nehemiah 8:10

Melvin & Henderika,
Anaya,Kaylah,Luca & Shane
koopman

Contactgegevens:
Postadres: Fam. M.S. Koopman
64 Maybank Road
Diepriver 7945
Kaapstad
Zuid Afrika

E-mail: melvinkoopman@hotmail.com
Tel.nr: 0027 21 712 3379
Contactpersoon: Willem & Evelien Akkerman
E-mail: wrakkerman@hotmail.com
Tel.nr : 06-81946712

Financieel.
Mocht je ons financieel willen ondersteunen als gezin, dan kun je je gift overmaken op
St. Huis van Lig. IBAN nr: NL81 RABO0302.409.483 o.v.v. huis van lig (deze giften zijn
bestemd voor ons levensonderhoud).
Giften die bestemd zijn voor Beth Uriel, graag o.v.v. Beth Uriel. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!

