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Een zuster uit 

Het Huize des 

Here schrijft: 

Namens de 

kinderen en 

tieners wil ik u 

bedanken voor 

uw gift voor het vieren van de geboorte 

van onze Here Jezus Christus. Op 14 

december 2018 verwelkomden wij 50 

kinderen en tieners uit hindoe en 

moslimgezinnen in Het Huis des Here in de 

Clarapolder. De boeren en zusters van de 

kerk hielden de kinderen bezig met sport 

en spel. De geboorte van Jezus werd 

verteld in lied en gebed en er werden 

Bijbelteksten aangeboden aan de kinderen 

en tieners. Er werd gezellig gegeten met de 

begeleiders en de kinderen kregen ook 

ijsjes en popcorn. Elk ging naar huis met een zelfgemaakte ster en kaarswerkstuk met als opschrift: 

“Jezus is geboren voor jou en mij!” 

Op 25 december mochten de kinderen met hun ouders in Het Huis des Here met plezier kijken naar 

de dans en zang die de kinderen voorbereid hadden, waarna ze samen met hun gezin konden 

genieten van een kerstmaaltijd. 

Dit allen kon bewerkstelligd worden 

door uw gift! Eer en dank aan onze 

Hemelse Vader voor ZIJN liefde. U en de 

stichting mogen ook een kanaal zijn van 

Gods liefde in 2019 totdat Jezus 

terugkomt voor al de kinderen waar 

God u heen zend. Shalom 

Een broeder en zuster uit Noord-

Sulawesi schrijven: 

Prijs de Heer, vanmiddag hebben we 

kerst gevierd! Samen gegeten en 

spelletjes gedaan met de kinderen van 

de vuilnisbelt [in Noord-Sulawesi]. Ze zijn heel blij met wat ze hebben gekregen en hebben kunnen 

eten. De kinderen hebben gezongen en gebeden. Wie extra goed zijn Bijbeltekst kon vertellen kreeg 

een cadeau! Na afloop kregen ze ook een set schriften en een doos sterren. 
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In Tomohon hebben we samen met 22 kinderen en hun 

verzorgers gegeten en kerst gevierd, wat zeer gezellig 

was! De rest van het geld is besteed aan nieuwe kleren 

voor de kinderen van het kindertehuis in Mefiboseth, 

Tomohon. De verzorgers kregen ook iets voor zichzelf 

om wat te kopen. 

Iedereen is blij. Hartelijk dank voor jullie gift! 

God zegen je en je bediening. 

PS: bid voor deze kinderen vooral nu in het 

regenseizoen, veel kinderen krijgen Dengue koorts via 

de muggen! 

Een broeder uit Anugrah schrijft: 

Vrienden in Nederland, bedankt voor je gebeden en 

steun, we kunnen kerstmis goed vieren. Er zijn 250 

kinderen die deelnemen aan het kerstevenement. 

We zijn dankbaar dat het evenement goed is 

verlopen. 

Een broeder uit Togo zegt [vertaald]: 

Gift4AChild heeft ons geld gestuurd om onze 

kerstviering te ondersteunen. We hadden 50 

kinderen verwacht, maar er waren rond de 300 kinderen uit eindelijk gekomen. Het geld dat we 

kregen was hier niet genoeg voor, maar met de hulp van God en zijn wijsheid is het alsnog gelukt om 

aan alle kinderen wat te geven. We hadden een grote zak rijst 

gekocht en in een kommetje aan alle kinderen uitgedeeld. We 

hadden ook pasta gekookt en kleine cadeautjes gekocht. We 

hadden immers verwacht dat de ouders ook meekwamen. De 

kinderen waren Gift4AChild zeer dankbaar, dat jullie aan hen 

dachten. De leiding hier bedankt jullie en bid dat God jullie in jullie 

acties ondersteunt en helpt meer hulp te bieden. 

Wij bij Gift4AChild zoeken vrijwilligers! 

We zijn opzoek naar: 

- Website beheerder  

- Penningmeester voor het beheren van de financiële zaken 

Heeft u hier een hart voor? Neem dan contact met ons op via 

info@gift4achild.nl 

Verder wordt alle overige hulp en ondersteuning gewaardeerd! 

Gods zegen toegewenst namens Gift4achild,  

Lilian Moti 


