woord krachtig is en niet ledig zal wederkeren zoals we lezen in
Jesaja 55:11 “alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook
zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat
Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.”
Ons gebed is, dat Tony zal groeien in de genade en kennis van de
Heer om weer tot zegen van anderen te kunnen zijn.

> Na gebed en overleg hebben Jeanine en Ruben gemeend het
internaat na zes jaar te moeten sluiten, teneinde tijd te nemen voor hun eigen kinderen. Vraagt u samen met ons wie
hun plaats kan innemen.
> Zondag 17 juni j.l. kreeg het Chinese team uit Paramaribo - dat
met twee busjes onderweg was voor de dienst in Albina - een
ernstig auto ongeluk. Eén van de twee busjes was total loss.
De bewarende hand van de Heer maakte, dat er geen doden
zijn gevallen. Wel had een dame een complexe beenbreuk
waar ze een week voor in het ziekenhuis in St. Laurent heeft
gelegen. Bidt voor haar volledig herstel. De Chinese diensten
zullen gewoon voortgang vinden.
Dank voor uw meeleven in de gebeden en uw gaven voor de
arbeid des Heren in en om Albina.
In de Here Jezus verbonden,
Rob en Els

Wilt u speciaal bidden voor:
> De Chinese dame, Mei, voor wie we nu twee maanden bidden.
Haar man heeft haar en haar kinderen verstoten voor een jongere indiaanse vrouw met vijf kinderen. Onze communicatie
verloopt moeizaam door de taalbarrière. Dat zij de Here Jezus
zal leren kennen. Het laatste nieuws over deze Chinese is, dat
haar man onverwachts naar China moest gaan t.b.v. zijn ernstig zieke dochter. We zien het als een ingrijpen van de Here.
> De 3 studiedagen in juni j.l. voor leidende broeders en kinderwerkers zijn goed verlopen. Twee broeders en een zuster uit
Bigiston waren aanwezig; daarnaast kregen ze samen met
enkelen van Albina in de avonden van Jeanine les in het kinderwerk.
> Mannenweekend van de Unie op 20 en 21 juli te Albina. We
nodigen broeders van onze gemeenten uit de dorpen in dit
gebied uit om deel te nemen aan dit evenement.

de selectie
BOEK

Hartelijk
getalenteerd
Paulien Vervoorn
Uitg. Medema, 175 pag.
ISBN 978-90-6353-655-8
Een boek voor jonge mensen, maar dat mag ouderen (ik heb het
gelezen!) niet verhinderen om er eens een blik in te werpen. Al is
het maar omdat je er best een paar kringavonden mee zou kunnen vullen. Overigens is het boek heel goed te gebruiken om jezelf
beter te leren kennen, je talenten helder te krijgen en daar in zeer
praktische zin iets mee te gaan doen.

Hartelijk getalenteerd is een boek vol met vragen en opdrachten,
met verwijzingen naar websites en testen en steeds weer met de
Bijbel als uitgangspunt. Om een link te leggen met De Band en
Filadelfia Zending zou ik zeggen dat het heel geschikt is voor jongeren om eens goed naar jezelf te kijken: wat is mijn sterke kant,
welke talenten en gaven heb ik meegekregen en wil/kan ik die inzetten in het koninkrijk van God dichtbij (gezin, school, gemeente)
of verder weg (zending, ontwikkelingshulp).
Elk hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd: een Bijbels uitgangspunt, met een aantal leuke, mooie, interessante opdrachten
voor jezelf en voor samen. Een aantal (12 net als bij de opdrachten
volgens het aantal van de discipelen van Jezus) vragen om het onderwerp helderder en praktisch te maken. En een handig schema
– de parkeerschijf – om vragen, twijfels en onduidelijkheden even
te bewaren voor later, even laten bezinken dus.
Dit is een echt werk- en doeboek. Kijk naar jezelf, wie ben je, wat
kun je en wat doe je ermee.
Recensie: Barend Verkerk
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