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Gebedsbrief maart 2020

‘Van brood alleen zal de mens niet leven, maar van ieder Woord van God’
(naar Mattheüs 4 vers 4)
Aan allen die ons in gebed willen ondersteunen.
Lieve vrienden,
Vol goede moed en met hernieuwde kracht mogen we het Oase-seizoen opstarten.
Vanaf 13 maart gaat de groepsaccommodatie weer open en van 30 maart tot 3 april
’20 is er alweer de voorjaarswerkweek.
We hebben alle reden om te danken voor:
1. Een zeer ontspannen verblijf op Tenerife.
2. Gezondheid.
3. Allen die met ons het werk op, rond en voor de Oase mogelijk maken.
4. Het feit dat Henk gehoor kan geven aan de uitnodiging om de Oasekampen
en Project Kerit te vertegenwoordigen tijdens de CCI Global Gathering
Conferentie in Sydney (Australië).
Uw gebeden voor het Werk van de Heer stellen we zeer op prijs. Graag gebed voor:
1. Een goede samenwerking met de vele vrijwilligers die helpen het terrein, de
gebouwen en (kamp)materialen op orde te houden.
2. Goede (kamp)vergaderingen, weekenden, midweken, Oasekampen en
werkweken, zodat het Woord van God wortel mag schieten en Gods geliefde
kinderen worden opgebouwd in hun geloof.
3. Bewaring van Henk tijdens zijn reizen naar en van Australië (DV van 9 april
t/m 8 mei) en voor Els, die tijdens deze periode op de Oase zal passen en de
groepen zal verwelkomen en uitzwaaien.
Hoewel onze dochter Evie (19 jr.) voor haar studie op kamers woont, willen wij ook
voor haar geboekte studiereizen naar Georgië (begin mei) en Cambodja (begin juni)
uw gebed voor bescherming en bewaring vragen.
Wij willen u graag op de hoogte blijven houden van onze belevenissen d.m.v.
gebeds- en nieuwsbrieven. Wilt u deze liever niet meer ontvangen, dan verzoeken
wij u vriendelijk u af te melden via info@projectkerit.nl.
Wij wensen u in alles Gods rijke zegen toe.
Hartelijke groet,
Henk en Els Langeveld
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