Website: www.hoopethiopie.nl

Wij danken voor:
•

Ethiopië: Co en Marja Tollenaar; P.O. Box 1781,
Debre Zeit, Ethiopia
E-mail: co.tollenaar@outlook.com
Mobiele telefoon: 00251 (0)9 1283 1944 (Co) of
00251 (0)9 1283 1954 (Marja)
Kantoor 00251 (0)11 4337368

•

Nederland: Co en Marja Tollenaar; Stal 265,

•
•

9205 AM Drachten // Tel.: 06 1994 3738 (Co)
// 06 4715 2370 (Marja)
Fax: +31(0)848301485

•
•
•
•
•

Wij (blijven) vragen gebed voor:
•

Correspondentie adres HSWE in Nederland:
Tijdelijk via het Thuisfront team,

Thuisfront team: n.smits@chello.nl
Antje en Nico Smits, Stal 221
9205 AL Drachten. Tel.: 0512 - 840258

Voor financiële ondersteuning:
Stg. Hoop Straatkinderen en Weduwen Ethiopië
Rabobanknummer: NL14RABO0129276553
O.v.v. doel (bv. sponsoring kind, algemene
middelen of speciaal project) in Ethiopië.
p/a Fonger Miedema Twee Gebroeders 2,
9202 CE Drachten Tel.: 06 - 535 181 02
Email: fongermiedema@gmail.com

IBAN: NL 14 RABO 0129 2765 53
BIC (SWIFT): RABONL2U
ANBI nr: 819461301

de afgelopen 10 jaar New Creation waarin God
levens heeft veranderd.
onze veiligheid tot nu toe ondanks alle spanning
in Ethiopië
het dagopvang programma
de zaterdag club die groeit en goed verloopt
bescherming en veiligheid tijdens al onze reizen
goede gezondheid van ons en ons gezin
goede contacten met de (lokale) overheid, kerken
en andere stichtingen
alle bemoedigingen die ons worden gestuurd
de vele zegeningen die we in 2017 mochten
ontvangen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dat de vrede in Ethiopië mag zegenvieren en er
spoedig een nieuwe minister president mag
worden gekozen die door alle bevolkingsgroepen
(stammen) wordt geaccepteerd.
het vernieuwen van onze werkvergunning en
verblijfsvergunning
wijsheid bij alle contacten om nieuwe
programma onderdelen op te starten of niet
voor een zegen op al ons werk
dat het water probleem spoedig mag worden
opgelost
dat wij door onze levenshouding de liefde van de
Here Jezus kunnen doorgeven zowel in huis als
daarbuiten
afhankelijkheid van de Heer en inzicht in het
plannen van ons werk, maar dat de relatie met de
mensen nummer 1 blijft
gezondheid en veiligheid voor ons allen en
bewaring tijdens de vele reizen die nodig zijn
dat wij onze kinderen niet uit het oog verliezen
naast alles wat gedaan moet worden
Hij het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de
bouwlieden eraan; als de Heer de stad niet
bewaart, tevergeefs waakt de wachter”
(Psalm 127 vers 1)
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