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DANKEN:
Auto. In onze nieuwsbrief kon je al
lezen over onze zoektocht naar een
auto. Inmiddels hebben we een auto!
Hierdoor kunnen we deze maand gaan
starten met het bezoeken van
predikanten. We zijn dankbaar dat dit
nu mogelijk is en kijken uit naar de
ontmoetingen met predikanten in.
Preken. Op Palmzondag mocht Björn
voor het eerst in het Indonesisch
voorgaan tijdens een kerkdienst , we
zijn erg dankbaar dat dit goed ging.
BIDDEN:

UPDATE:

Blik op Jezus. Wanneer je onze
gebedsbrieven terugleest, zie je dit punt
vaker terug komen. Maar we blijven het aan
jullie vragen: wil je bidden of wij onze blik
gericht blijven houden op Jezus? We
geloven dat dit het allerbelangrijkste is, wat
wij ook deze maand weer zó nodig gaan
hebben.

Een auto, bezoeken aan predikanten
en starten met het filmproject. Deze
maand gaat er waarschijnlijk veel
gebeuren! We kijken hier naar uit en
zijn benieuwd naar de ontmoetingen
en nieuwe processen die hierdoor
gaan ontstaan. Tegelijkertijd merken we
ook dat veel nog onduidelijk is, wat ook
vervelend is. Ondanks dat we
inmiddels een half jaar in Indonesië
wonen, blijft het zoeken naar onze plek
in de GKJTU en blijft dat dus ook
onzekerheid geven.

Bescherming. We hopen de komende
periode verschillende predikanten te
kunnen gaan bezoeken (de Corona
maatregelen in acht nemend). Bid of God
ons onderweg beschermt en ons goede
ontmoetingen wil geven.

ondersteun ons werk: NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v. ID2320 TFC Björn en Marlies
W: www.gzb.nl/levenopjava
E: vanveelen121@gmail.com
I: instagram.com/leven_op_java

Nov ‘20
Terug naar
Salatiga

April ‘20
COVID - 19
naar NL

Jan ’20
Start werkzaamheden

Nov ‘19
Verhuizing
Salatiga

Juni ‘19
Taalstudie
Yogyakarta

Juni ‘19
Uitzending
Indonesië

Feb ‘19
Start
opleiding

Nov ’17
Gesprekken
GZB

Juni ‘17
Eerste
vacature

