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iTeams NL kantoorteam helpt
Oekraïense vluchtelingen
De afgelopen maanden heeft de oorlog in
Oekraïne onze harten en gedachten bezig
gehouden. Het was een moeilijke afweging op
welke manier kunnen helpen. Bidden is natuurlijk
een van de dingen die iedereen kan en mag doen
voor Oekraïne en haar bevolking op dit
moment. Recent heeft het kantoorteam van
iTeams Nederland de kans gehad om op een
heel praktische manier te helpen.
Lees meer

Welkom
We verlangen dat de Kracht van God mensen
verandert. iTeams NL faciliteert christenen in hun
taak als zendingswerker.
In deze nieuwsbrief delen wij graag verhalen van
zendingswerkers. Allemaal mensen met andere
achtergronden, andere taken en andere
bestemmingen, maar met dezelfde passie om
levens en mensengroepen te zien veranderen. We
geloven dat verzoening met God en verandering
mogelijk worden gemaakt door een relatie met
Jezus, bekrachtigd door de Heilige Geest. Dit
zorgt ook voor herstel in verbroken relatie met
God, onszelf, anderen en de wereld om ons heen.

Ons verlangen is dat deze
verhalen u en jou inspireren en
aanzetten tot gebed en support
van ons werk!
Subscribe: Click here

Lichtstralen in Servië voor kinderen in kwetsbare omstandigheden
Eind december en begin januari hadden we 2 jonge
stellen op bezoek, Julia en Jan, dochter van een medewerker van iTeams met haar vriend en onze zoon
Nathan en zijn vriendin Christa. Dit was voor ons erg
bemoedigend. Julia en Jan hebben meegeholpen
met de kerstmiddag in Bangladesh en verder hebben ze alle vier meegeholpen met het samenstellen
van de pakketten...
Lees meer

Special Joy voor kinderen met een handicap in Oeganda
De laatste tijd hebben we echt kunnen investeren in het
opbouwen van relaties met mensen met een handicap en hun
families. Dat is precies een grote reden, de drive, de visie en
de missie van mijn verblijf hier, dus ik kan jullie niet met
genoeg vreugde vertellen dat het geweldig is om dat vorm te
zien krijgen!
De gezinnen die wij ondersteunen krijgen geen hulp van
overheidsinstanties. De behoefte en hulp van ons verschilt
ook per gezin...
Lees meer

Helpt u mee?
Het team van iTeams NL faciliteert werkers in Europa en Oost
Afrika en andere werkgebieden. Voor de uitvoering van onze
werkzaamheden zijn wij geheel afhankelijk van giften. In ons
werk als kantoorteam begeleiden wij de zendingswerkers en
hun thuisfront teams onder andere bij veldwerk, communicatie
naar de achterban, de giftenadministratie, het contact met de
thuisgemeente en bieden wij member care en in bijzondere
omstandigheden trauma care.
Uw betrokkenheid door middel van gebed en financiële steun
is onmisbaar om onze werkers blijvend te faciliteren.
Doneer nu en scan de QR code. Hartelijk dank!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u pr@iteams.nl toe aan uw adresboek.

