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We willen jullie graag weer meenemen door
het (bijna) afgelopen jaar: een jaar dat wel erg
overheerst werd door Corona.
We hebben elkaar afgelopen jaar erg weinig
praktisch kunnen ontmoeten: dat betekent niet
dat we elkaar uit het oog zijn verloren: uit onze
ooghoeken hebben we zoveel mogelijk contact
gehouden. Maar uit het hart zijn jullie nooit
geweest.
Het gaat goed met onze gezondheid. Albert is
in het begin van het jaar gedotterd en dat geeft
veel zuurstof. We zijn tot op heden gevrijwaard
van het virus, Sjannie heeft een goede
coronatest-uitslag gekregen en we zien uit naar
de vaccinatie.
Daarover gesproken: zowel het eerst geplande
feest rondom onze Gouden Bruiloft in april als
het feest op de geplande uitgestelde datum
konden daardoor niet doorgaan. Natuurlijk
vervelend, evenals al die andere grote en kleine
gebeurtenissen die onder beperkende
maatregels niet of nauwelijks konden
doorgaan. Maar we geloven dat er betere tijden
aankomen. We hebben inmiddels diverse
bezoeken gekregen van mensen die ons zijn
komen feliciteren.
Mede door de pandemie kon ook onze reis naar
Bulgarije niet doorgaan. We stonden gepakt en
gezakt toen code oranje voor nagenoeg de hele
Balkan werd uitgeroepen en daarmee hebben
we afgezien van onze plannen in Bulgarije.
Gelukkig heeft ons Bulgaars team wel het
jongerenkamp kunnen organiseren en waren
we in remote control.
De ondersteuning die we hebben gekregen van
de jeugd van Vineyard Dieren, Rafael Den
Bosch en Rafael Nederland, en allerlei
persoonlijke giften hebben het mogelijk
gemaakt om extra pakketten naar Bulgarije te
sturen en hebben we wintervoorraad voor
Roma-dorpen kunnen ondersteunen.

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen?
Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Romeinen 8:31
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Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij rust op zijn
schouder en men noemt hem Wonderbare
Raadsman, Sterke God
Jesaja 9:5

Het verzamelen van tweedehands goederen is
ook doorgegaan en zijn er enige transporten
naar Bulgarije geweest.
We hebben de Identiteitscursus die we gaven
in Sittard helaas niet kunnen afronden
vanwege corona: misschien komt het nog.
In de eerste maanden van het jaar hebben we
contact gekregen met een Bulgaarse kerk in
Den Haag: door de omstandigheden was het
niet meer mogelijk om elkaar te bezoeken. We
hebben goed contact kunnen onderhouden met
onze vorige kerk Rafal Den Bosch en met Rafael
Nederland.
We hebben goede aard in ons huis. Wat zijn
we blij (geweest) met onze tuin, waardoor we
ons geen moment hebben hoeven te vervelen in
deze contactarme en hugloze periode.
Natuurlijkis het een zegen (in ieder geval voor
ons) om dicht bij onze zoon en gezin te wonen.
We zijn elkaar op allerlei manieren van dienst.:
zij ons wat meer dan wij hen. We hebben onze
draai gevonden in Dieren: winkels, apotheek,
arts en nieuwe vrienden in de buurt. En een
kerk in Arnhem, Rafael Arnhem, is ook
dichtbij. Ook genieten we van onze omgeving
en de vele soorten vogels in onze tuin. Wie kan
immers zeggen dat ze appelvink, boomkruiper,
specht, boomklever of goudvink zien?
Door ons min of meer gedwongen thuis moeten
blijven hebben we gelukkig meer tijd kunnen
doorbrengen met onze kinderen en kleinkinderen. Ons bezoek aan Brabant was een
vreugde om onze dochter en haar gezin te
ontmoeten; de rest was meestal een behoorlijk
afgemeten, gepland en tijdsgebonden gebeuren.
We zien uit uit naar het nieuwe jaar en de
nieuwe dingen die gaan komen en hopen op
een ontmoeting met jullie.

We wensen jullie
heel vredige Kerstdagen
en een
gezegend 2021
Albert en Sjannie

