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Een bewogen jaar!
Inmiddels is het 2017 en dat is meestal het moment om nog even terug te kijken op het
voorgaande jaar en vooruit te kijken naar dit nieuwe jaar. Met dankbaarheid kan gedeeld
worden dat het werk van Face2faith in Pakistan nog steeds doorgaat.

Riksja's project
Omdat het voor christenen in Pakistan lastig is om betaald werk te vinden, is dit project
gestart. Er zijn riksja’s aangeschaft voor de chauffeurs en zij doen elke werkdag een
bijdrage in de pot voor reparaties of voor een nieuwe riksja. De doelstelling van F2F is om
meer christenen aan het werk te helpen en voor hen een riksja’s te kopen. Op dit moment
rijden er al 4 van deze riksja’s rond.
Binnenkort gaat er een 5e riksja rijden.

Scholenproject
Op dit moment zijn er twee scholen voor
basisonderwijs voor ong. 60 kinderen. Naar school
gaan is niet voor iedereen beschikbaar in Pakistan.
Zeker niet voor de christenen die achtergesteld
worden. Op twee locaties, Nawabshah en Jati,
wordt onderwijs verzorgd door 3 betaalde
leerkrachten. De vraag naar mee onderwijs in andere plaatsen is erg groot.

2e F2FF zaalvoetbaltoernooi
Op zaterdagavond 29 oktober streden 13 teams in Hendrik-Ido-Ambacht om de titel. De gesponsorde
teams brachten met elkaar €950,00 op. Dit toernooi zal dit jaar
weer georganiseerd worden net als andere activiteiten om de
projecten in Pakistan te kunnen bekostigen. Aan een Happietaria
en een zomers Face2Feest wordt gedacht.

Bestuur
Al enige tijd gaf de voorzitter aan zijn plaats te willen opgeven in
het bestuur van F2FF. In september heeft Ria Shazad het stokje van
hem overgenomen. Plannen om geld in te zamelen worden
gemaakt. Uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld, financieel maar
ook in gebed. Gebed voor de coördinator in Pakistan, die al het
werk uitvoert. Visie voor de lange termijn. Zeker ook voor de
christenen in Pakistan die het moeilijk hebben om hun geloof in Jezus te volharden.
Een gezegend nieuwjaar toegewenst,

Het bestuur van de F2FF

