In deze nieuwsbrief:
- Ons eerste zomerseizoen met gasten in het nieuwe appartement!
- Belangrijk nieuws over Steprace van 9 oktober
- Persoonlijke update
- Boekingen open najaar en 2022 (zomervakantie al bijna vol!)

Zomer: gasten, genieten, gezelligheid
Terwijl de Judah en Jezra na drie en halve
maand weer naar school zijn en het nieuwe
school jaar weer volop van start is, genieten
we ook nog na van een geweldige zomer!
Na heel, héél hard werken.. hebben we onze
eerste gasten kunnen verwelkomen in juli en
tot nu toe is ons vakantie appartement
verhuurd. Van goede gesprekken tijdens een
zelfgebakken pizza tot een frisse duik in het
zwembad... iedereen heeft genoten.
Ook kwamen er vrienden, kennissen en familie
langs om te kijken waar wij wonen. Het was
erg bemoeidigend en wederzijds inspirerend.
Kortom; het eerste zomerseizoen van ons
eerste vakantie appartement is méér dan
geslaagd! Gloria a Dio (Eer aan God)!

"... iedereen heeft genoten!"

Inkomen & intergreren
De vakantie was ook goed voor ons,
om even meer op onszelf te zijn i.p.v.
altijd naar school, regeldingen, etc.
We zijn twee weken in Nederland
geweest en verder meer wat daagjes
weg. We hebben gaandeweg de
zomer weer frisse moed gekregen om
het leven hier steeds weer en meer te
omarmen, de taal, het sociale leven,
verdergaan met de verbouwing en
zelfs bureacratische regeldingen (al
blijven die heel ingewikkeld).
Na drie en halve maand weer starten op
school, is wel even pittig voor Judah en
Jezra. Vooral Judah had het er wat moeilijk
mee, o.a. ook doordat het afscheid nemen
van lieve vrienden hem zwaar viel.
Jezra speelt en groeit naar hartelust in zijn
laatse kleuterschool jaar. Het is wat dat
betreft makkelijker voor hem ten op zichte
van Judah, die al flink aan de bak moet in
de 3e klas (groep 5). We zijn erg dankbaar
voor de goede band die Judah heeft met
zijn meester die met de klas mee gaat tot
de laatste klas van de school.

We gaan regelmatig naar een kerk
een half uurtje verderop, afgelopen
zomer ook met onze Nederlandse
gasten, waarbij het Janneke al aardig
lukt de preek te vertalen.
Judah en Jezra hebben het erg naar
hun zin op de zondagschool. Ook
hebben we met een gezin van één
van de voorgangers een fijne pizzalunch gehad. Men wil graag met ons
in gesprek hoe we van wederzijdse
zegen kunnen zijn.

Net voor ons zomerseizoen begon hebben
we een pizza avond gehad. Een
zogenaamd 'Mattheus- feestje'.. wat duid
op het verhaal dat Mattheus uit de Bijbel
Jezus met zijn discipelen op bezoek kreeg
en al zijn vrienden uit nodigde. Een feestje
met een mix van aanwezigen die Jezus wel
en (nog) niet volgen. Vrienden namen
vrienden mee en wij nodigden ook onze
vriend 'boer' uit en hij nam zijn vriendin
mee. Het feestje vroeg duidelijk om een
vervolg en dat gaan we zeker doen!
Vrienden uit de kerk gaven aan dat er erg
gebrek is aan een plek voor de tieners uit
de kerk. We denken erover een kampvuur
avond te organiseren in samenwerking met
de kerk.

Belangrijk nieuws van het
Thuis Front Team

Met onze super fijne vriendin uit Verona
zijn we inmiddels begonnen met het boek
'Faithful Present' van David Fitch. Het is
heel verdiepend om het boek met zijn
onderwerp van 'de aanwezigheid van
Jezus in je huis, kring, wijk en daarbuiten'
met elkaar te bespreken en met elkaar te
bidden. Dankbaar!
Er zijn inmiddels heel veel dingen waar we
aan mee kunnen doen. Van bijbelstudies in
de kerk tot tuinieren op school.
Erg leuk dat we er steeds meer in komen,
maar onze energie komt en gaat met
vlagen door de intergratie en taal.

Boekingen open najaar & 2022
Klik hieronder voor meer info
op onze website!

Lieve groet uit Verona,
Jacob & Janneke
Judah & Jezra
Via Brazze 50, 37132
Verona, ITALIA
Jacob: +39 328 167 1179
Janneke: +39 351 944 1234

Scan de QR of klik op de flyer!
Voor de 3e keer gaan wij meedoen
met de ECM steprace! Dit keer niet
met twee, maar met vier man sterk.
De ECM steprace is een mooie
gelegenheid om de zendingswerkers
van de ECM extra te ondersteunen.
En dus ook Jacob en Janneke.
We willen jullie vragen om Jacob en
Janneke een hart onder de riem te
steken door ons te sponsoren. Zo
kunnen we meebouwen aan Casa
della Vita, en alles wat God daar doet
en wil gaan doen.
Met sportieve groet,
Lennard de Vos
Otto en Laurens Heijboer
Bart Ridderhof

Dank- en bidlijstje

Dankpunten:
- Zomerseizoen boven verwachting
- Fijne kerk en boekstudie vriendin
- Goede school
- Vooruitgang in integratie
- 4 steppers voor de Steprace
- Giften voor de taalles
Gebedspunten:
- Verbouwing: financiën en praktisch
- Dagelijks levensonderhoud: stijging
giften (op dit moment helft van wat
nodig is)
- Goede vrienden voor Judah en Jezra
- Balans tussen meedoen aan
activiteiten en energie bewaken
- Taal
- Goede boekhouder
- Goede opbrengst steprace

