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Bedankt!
Allereerst willen we iedereen hartelijk bedanken die in 2015 het werk van Face2faith financieel of op
een andere wijze heeft ondersteund! We mochten steun ontvangen van zowel particulieren, kerken
als instellingen. Zonder uw steun zou het werk van F2F niet mogelijk zijn!
Het jaar 2016 zal een jaar van uitdagingen worden voor F2F. De continuering van de huidige
projecten baart zorgen door een afnemende sponsoring in Nederland waardoor er meer aandacht
besteed moet gaan worden aan de zelfredzaamheid van de organisatie in Pakistan.
Terugblik 2015
Voor het zaalvoetbaltoernooi hadden zich 16 enthousiaste teams aangemeld waarvan het team ‘de
bezige bijtjes’ de winnaars werden. Op deze avond zijn er ook 2 rondvluchten verloot. Dit toernooi
heeft het mooie bedrag van € 1950,00 opgebracht. Alle sponsoren heel erg bedankt!
Inmiddels kunnen we vermelden dat in september van dit jaar het toernooi een vervolg zal krijgen.

Kerstviering
In Nawabsahah is voor de 2e keer een kerstviering gehouden op school. Het wonder van de geboorte
van Gods Zoon. Door een aantal kinderen werd het kerstverhaal nagespeeld in aanwezigheid van
publiek. Geweldig om te zien!

School-en Rikshawproject
De activiteiten op de school in Jati zijn in volle gang en ook het Rikshawproject loopt nog steeds.
Ministry
Vanuit Pakistan werden er zorgen geuit over de organisatie van christelijke kerken. Anders dan in
Nederland zijn lang niet alle christenen aangesloten bij een (traditionele) kerk. Er ontstaan zo allerlei
groeperingen waarbij soms minder aandacht lijkt te zijn voor het zuivere woord van God. Face2Faith
onderzoekt of er mogelijkheden zijn om een ministry te starten. Er zijn al contacten met diverse
dominees en vorige maand is er met kerst door Face2Faith ministry een samenkomst gehouden in
Dhenser, vlakbij Gujranawala. We willen kijken of dit op meerdere plaatsen in Pakistan georganiseerd
kan worden. Het zou mooi zijn als deze ministry op de duur ook de projecten van Face2Faith

financieel kan ondersteunen. Hiermee zou een van onze doelstellingen, namelijk het bevorderen van
zelfredzaamheid van de eigen bevolking, een stapje dichterbij komen.
Tot slot
Wij blijven uw financiële steun vragen maar ook uw gebed of God deze projecten wil zegenen!
Uw giften kunt u overmaken op NL35RABO0151884935.
Namens Face2Faith
Anita Japenga

