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Geachte lezers,
Namens het bestuur en medewerkers van F2FF wil ik u Gods zegen toewensen voor het voor ons
liggende jaar. We bidden en hopen dat organisaties die opkomen voor vervolgde en onderdrukte
Christenen overbodig worden dit jaar.
Enkele weken geleden mochten we het Kerstfeest vieren. Het feest van de geboorte van onze
Heiland. We weten dat we over de Kerst heen mogen kijken naar de tweede komst van onze Messias
en nu niet in schamele eenvoud maar dan in al zijn Heiligheid en Majesteit, vergezelt van al zijn
engelen. We kennen Gods plan met deze wereld en wachten op zijn terugkomst. Maranatha!!
In het begin van een nieuw jaar is het ook gebruikelijk om terug te kijken op de zegeningen van het
afgelopen jaar.
Wij willen behalve dat God mogen danken voor Zijn zegeningen ook u als sponsors en donateurs van
Face2Faith hartelijk danken voor uw gebeden en giften die ons werk onder onze broeders en zusters
in Pakistan ook in 2013 mogelijk maakten.
In 2013 werden we op diverse manieren in de gelegenheid gesteld Gods liefde te laten zien;
-

-

-

-

Begin januari mochten we onze eerste school openen in Jati, in het Face2Faith gebouw, waar
ook het christelijk ontmoetingscentrum is gevestigd . 26 jonge leerlingen in de leeftijd van 512 jaar krijgen hier onderwijs in de basisvakken ; lezen, schrijven en rekenen.
Dit jaar werd er ook verder doorgewerkt aan het herstellen van huizen en het bouwen van
woningen voor de nog steeds duizenden daklozen in het in 2010 en 2011 door
overstromingen getroffen gebied.
We mochten onze broeders en zusters in Joseph Colony in BadamiBagh ( Lahore) helpen met
tenten, basis hygiëne pakketten en voedselhulp na een verwoestende aanval van moslim
extremisten op deze Christelijke kolonie. Hierbij werden ca 150 huizen en kerken verbrand
en verwoest.
De projecten “Werk en Inkomen” het landbouwproject rond Jati en het taxibedrijf in Karachi
mochten Gods zegen ontvangen. Dit jaar hebben we 3 nieuwe voertuigen kunnen
aanschaffen; 2 als vervanging en 1 als uitbreiding.
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-

Rond de Kerstdagen mochten we weer veel weduwen en wezen een financiële ondersteuning
geven.

Graag wil ik Nouroze Johnson met zijn team bedanken voor het vele vaak moeilijk werk dat verricht
is afgelopen jaar, in een van de gevaarlijkste steden van de wereld. We bidden hen Gods zegen en
nabijheid toe voor het komende jaar.
In een land als Pakistan waar geen dag te voorspellen is, is het moeilijk , zo niet onmogelijk om als
organisatie plannen te maken voor het komende jaar. Budgetten die gereserveerd worden voor
projecten kunnen plots nodig zijn voor het uitvoeren van noodhulp.
Toch hebben we hebben ons voor dit jaar wel een aantal doelen gesteld:
-

-

Reparatie en herbouw van woningen blijft doorgaan….. nog wel enkele jaren…..
Plannen voor het openen van de tweede en mogelijk een derde school
Binnenkort start er een project met de Scholengemeenschap GSR. Het heeft tot doel
middelen bijeen te brengen om een 16 tal jongeren in Karachi met een vervolg opleiding te
laten starten.
Ook hopen we dat de W&I projecten in 2014 verder uitgebreid kunnen worden

Plannen, plannen, plannen.. We hebben in het afgelopen jaar Gods zegen over ons werk mogen
ervaren en we bidden Hem of Hij ook in 2014 het werk en de werknemers van Face2Faith wil
zegenen.
Ook vragen wij u om gebed voor ons werk, voor onze broeders en zusters in Pakistan en voor onze
medewerkers in Pakistan. Naast uw gebed hebben wij ook uw financiële steun hard nodig om ons
werk te kunnen uitvoeren.
En over financiën gesproken… over enkele dagen kunnen we niet meer zonder IBAN ..
Vanaf nu is ons rekening nummer dan ook : NL35 RABO 0151884935.
Ook kunt u vanaf nu lid worden van Friends4Face2Faith, zie hiervoor ons Facebook account.
Net zo goed als onze Pakistaanse broeders en zusters in 2014 weer op ons mogen rekenen hopen wij
ook dit jaar op u te kunnen rekenen
Jan van der Heide
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