De Tijden van Eijden
jubileum jaar

The wheels on the bus go
round and round…en die
van onze auto gaan ook
rond. Op maandag met
Jan-Willem en Jack naar de
middelbare school toe.
Direct daarna over de
rivieren en door de bochten
naar
een
kerkraad
vergadering van Chinon
waar Marc meehelpt. In de
namiddag
naar
het
culturele centrum toe voor
klassieke gitaarles van Jack.
Tot kort geleden op dinsdag
naar pianoles toe van JanWillem.
Op
woensdag
namiddag, omdat er dan
geen school is, naar de
bibliotheek
toe.
Op
donderdag
naar
de
vrouwen bidstond toe. Op
vrijdag naar de ‘Maison de
la Solidarité’ toe waar Marc
als vrijwilliger computer les
geeft. Op een zaterdag
naar de trein station toe
zodat Marc de kerk in
Saintes kan gaan helpen.
Op zondag met de piano en
zondagschool materiaal in
de kofferbak naar de
gemeente toe. En dan
ineens een hele lange rit in
april naar Spanje toe om de
tweejaarlijkse
conferentie
van de European Christian
Mission bij te wonen. Dat
allemaal in die licht grijs
verouderende en tot nu toe
trouwbare Dacia van ons.
We zijn blij dat jullie met ons
mee willen. Laten we gaan!

februari 2018

Wij waarderen jullie gebed—voorbede en dankzegging—voor ons…
Marc
• WIJSHEID bij het samenwerken met de leiding van drie gemeentes in Tours, Chinon en
Saintes
• INZICHT en GOEDE COMMUNICATIE bij de verdere ontwikkeling van discipelschaap binnen
de ECM
Jody
• LIEFDE voor mijn vriendin die Boeddhiste is en steeds meer daarmee bezig is
• EENHEID tussen de vrouwen uit de gemeente
• CREATIVITEIT bij het lesgeven aan de kinderen uit de gemeente (een tiental van 7-11 jaar)
Jan-Willem
• PIANO en/of KUNST LESSEN
• Eerste STAGE 19-23 februari bij de archieven van Tours
• Net ingeschreven voor aanstaande september op een NIEUWE SCHOOL (lycée St.
Grégoire, laatste 3 jaar voortgezet onderwijs)
• VRIENDEN vinden/maken op zijn nieuwe school!
Jack
• Om een goede invloed te zijn op zijn VRIENDEN Luc en Alexandre
• Ontwikkeling van meer GEVOELIGHEID en ZORG voor anderen
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Ons werk wordt gefinancierd door giften.

Giften kunt u overmaken via www.ecmnederland.nl/geven of op:
Stichting ECM-Nederland, Deventer, IBAN: NL02 INGB 0000 254 997 - BIC: INGBNL2A - t.n.v. VAN EIJDEN

