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Lieve familie en vrienden,

Kinderclub kerstviering bij de ‘fishpond’

De tieners vierden de komst van de Koning!

De Here Jezus gaf ons wijsheid hoe genoeg eten te hebben
voor iedereen, we hadden 60 extra kinderen! En Hij
vermenigvuldigde de kronen!
In het Noorden van Cebu vieren we de komst van de Koning op 2
plaatsen met in totaal 100 deelnemers! 🤴🏽

We hadden 250 gezinnen van de straat! (ca 500 mensen)
De man rechts is bijna blind, de vrouw in het zwart die haar
kind eten geeft, heeft maar 1 arm, de vrouw in het groen
is doofstom. De man in het grijs, Jun Jun, is ‘speciaal’ enz.
Dit was maar één van de groepen. Het regende die dag
verschrikkelijk… ... maar toch kwamen ze om te vieren!
Heel bijzonder!! 💕(Lukas 14:13)

Inmiddels hebben we 4 kinderclubs, totaal konden we met
300 kinderen Kerstfeest vieren! 🤗

Gezamenlijke Kerstviering van onze CCV gemeenten in
Cebu. Zo speciaal om Jezus samen te verheerlijken.
We hoorden verder hoe speciaal de vieringen waren in de
andere eilanden Bacolod (1) en San Isidro (3) en Bantayan!
Carbon, de natte markt heeft met 100 deelnemers het
kerstfeest gevierd!
We zijn zo dankbaar voor iedereen die betrokken is in
gebed en financieel met wat Jezus onder en samen met
ons, heeft gedaan dit afgelopen jaar!
En we kijken ernaar uit wat we samen met Hem mogen
gaan doen!

Alle bewoners van ons jongens en meisjes huis die familie
hebben, hadden een familie kerstviering! Om persoonlijke tijd
met elkaar te hebben. In elk van de totaal 9 vieringen was herstel
en namen familieleden Jezus aan. 😀

We verwachten dat Jezus spoedig terugkomt en Hij ons
uitnodigt om een maaltijd met Hem te hebben! Jesaja
55:1 Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet!
Ook jou nodigt Hij uit!

Heel hartelijke groeten van ons en wij wensen
jullie Gods zegen voor de Kerstdagen en in
2019!
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