Lieve broeders en zusters in Christus
Het is alweer een tijdje geleden dat wij onze nieuwsbrief gestuurd hebben. Maar hier is
dan weer onze nieuwe, hoop dat jullie genieten van het lezen ervan.
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RINO

In mijn laatste nieuwsbrief schreef ik over Rino, een jongen die erg
ziek was en dat we niet wisten wat er aan de hand was, misschien een
bloeding in zijn hoofd. En als ik het niet fout
hebt, had hij dat ook, maar het allerbelangrijkste
Rino , voor we wisten dat hij
wat ze zagen was dat hij kanker had. Gelukkig heeft de ziek was.
ministry hem naar Kuching kunnen brengen en heeft hij daar
testen ondergaan waardoor ze uitkwamen op een erg snelle,
agressieve kanker. Rino zag er heel slecht uit, toen de dokters hem
zagen hadden ze eigenlijk geen hoop voor hem. Hij had veel
zwelling in zijn mond, waardoor zijn tanden los stonden. Door de
(bloed)kanker bloedde hij heel snel en kleine wondjes in zijn mond
bleven bloeden. Ook kon hij door de zwelling in zijn mond niet
meer slikken, maar kreeg hij voeding via een sonde. Dus het zag er
slecht uit, maar wij weten beter, wij hebben een geweldige God die
geneest. Ze zijn begonnen met chemo en hij zou 8 kuren moeten
nemen, na de 2e chemo was er niks meer te zien, maar omdat dit
een snelle, agressieve kanker was, moest hij door blijven gaan. Na
2 maanden zag hij er zo anders uit, hij was 9 kilo aangekomen, kon
weer zelf lopen, douchen eten en drinken, z'n tanden staan weer
vast in zijn mond, alle bloedingen zijn gestopt. Door zwelling in zijn
hoofd heeft hij wel schade opgelopen aan zijn oog en daardoor ziet
hij nu slecht, maar ook hierin geloven wij
dat God geneest!
Sinds ik deze nieuwsbrief begon te
schrijven zijn we 2 weken verder en Rino
ondergaat op dit moment een andere
chemo die sterker is voor zijn hoofd, waar
nog wel kanker is geconstateerd. In de
rest van zijn lichaam is het helemaal weg.
Op dit moment kan Rino niets meer zien.
Zijn ogen zijn goed, maar de zenuwen zijn
beschadigd. Willen jullie mee bidden dat
God een wonder gaat doen zodat hij weer
Rino in het ziekenhuis
Rino uiteten toen hij nog kon
kan gaan zien?
zien. Hij genoot er erg van .

SCHOOL
De school is hier weer begonnen en Alicia is naar de lagere middelbare
school gegaan die 3 jaar duurt. Ze kon niet wachten. Echt al een jonge
dame aan het worden. Waar blijft de tijd.
In de kleuterklas hebben we 15 nieuwe kinderen, 5 van Living Water
Village en 10 van buitenaf. Dit jaar is het anders. Normaal hebben we
elk jaar zeker een paar kinderen, vooral die van buitenaf, die huilen en
soms wel agressief kunnen zijn. Dit keer hebben we 1 jongetje gehad
die de eerste 3 dagen moest huilen. Is te begrijpen hè, altijd samen met
je ouders en dan ga je naar een school met een juf die lang en wit is
haha, spannend. Maar de 4de dag ging het alweer goed. Normaal
hebben veel kinderen problemen met het meedoen, en zijn de eerste 3
maanden erg stressvol, ook dat valt de eerste 3 weken dat we op
school zijn erg mee. Dit voelt zo rustig aan. Dit jaar is echt een
gezegend begin van het schooljaar.
Fotos`s van de dayaknight 30/31 Augustus 2022
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De gezondheid van Rino
onze gezondheid
Ronny die naar Singapore en naar Nederland gaat
Adeline, Lydia, Uci Meri (mijn schoonzus),en Belin die zwanger
zijn.
Rosi en Paul die het jawoord gaan geven 21 augustus
de veiligheid van alle kinderen, leiders en werkers
de resterende stukken grond die de ministry wil kopen
Ronny Heyboer
13 nieuwe kinderhuizen, het afdichten van de volgende 2 km
van onze wegen, een nieuwe 100 KVA-generator en voor een
nieuwe truck
nieuwe leraren/leraressen
het nieuwe schooljaar en Alicia die naar de lagere middelbare school is
gegaan
voor de container die waarschijnlijk volgende maand vanuit Nederland wordt
gestuurd met spullen voor de ministry
nieuwe kinderen die meestal rond juni/juli/augustus binnenkomen, dat ze zich
snel thuis, veilig en geliefd voelen
het 20 jarig bestaan dat we volgend jaar van 17-31 juli 2023 gaan vieren
tegelijk met de dayaknight (u bent van harte welkom om dit samen met ons
mee te komen vieren)
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de gezinnen/gasten die afgelopen maand voor een korte periode gekomen zijn
om hier te helpen (het is nu mogelijk om voor 30 dagen te komen)
al onze privé sponsors en de sponsors voor de ministry
het nieuwe schooljaar dat al begonnen is
de container die onderweg is van de US
Gods bescherming elke dag
Ronny die een geweldige tijd heeft gehad in
Australië
dat wij God hier mogen dienen, elke dag is dat
toch weer een wonder
de geweldige Dayak night viering en het
19 jarige bestaan van Living Water Village
Rina (Joyce) die bevallen is van een
gezond jongetje

Op kraamvisite bij Rina met wat moeders
die hier wonen

