Iris Ministries, Zimpeto
Wandelen in God's liefde, en Zijn liefde doorgeven

Lieve mensen van onze kerk,
Het was geweldig om weer bij Iris te zijn! En het was zo leuk om met elkaar de kaarten van de kinderen van onze
kerk te gaan brengen bij de nursery! De ‘mama’s' (verzorgsters) en ook de babies hebben ze met dankbaarheid en
veel plezier stuk voor stuk bekeken!

* kindernevendienst-kaarten op het prikbord van de babies
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* slinger van kaarten

* aan de muur, boven de 'mama' hangen nog 2 kaarten

Op 1 juni werd de internationale dag 'stop het geweld tegen kinderen' gevierd. Het is een feestdag waarop ieder kind
een stel nieuwe (tweedehands meestal) kleding krijgt en kleine cadeautjes. Elke groep kinderen werd door de leiding
van het centrum, missionarissen en bezoekers bezocht, zo ook de nursery.
Het was ontroerend om te horen dat Steve, de leider van het centrum, vertelde dat het in het najaar heel erg
spannend was geweest. Er was geen geld meer om de nursery draaiende te houden en hij zou gesloten moeten
worden. En dat de avond, voordat het definitieve besluit genomen zou worden, de toezegging van een grote gift van
een Nederlandse kerk binnenkwam! Grote blijdschap, God werd gedankt!

* nursery, 1 juni, kinderdag
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Van de 8 babies die vorig jaar in de nursery opgevangen werden zijn nu 3 kinderen geadopteerd door echtparen in
Mozambique, 1 meisje dat nog erg kwetsbaar en klein is, wordt nog steeds in de nursery verzorgd en de andere 4
kinderen zijn doorgestroomd naar het babyhouse (=peuters). Dit zijn Kerron, Francisco, Inercio en Faustina.
Het was ontzettend leuk om hen weer te zien, en te horen dat het goed met hen gaat!

Rejoice, het meisje met de vlechtjes en kraaltjes (foto: hieronder), is geadopteerd door een van de ‘mama’s’ die haar
verzorgd heeft in de nursery. Geweldig he?
Omdat we nu weer bij Iris waren, beloofde deze ‘mama’ met haar dochter Rejoice langs te komen, zodat we haar
weer konden zien.
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Als je bij Iris bent, daar rondloopt, en je weer opnieuw realiseert dat jullie, mensen van onze kerk, zo bewogen zijn
met deze kinderen en zo ruimhartig gegeven hebben, dan raak je weer ontroert, begin je vanzelf God te danken voor
‘onze familie’ thuis en prijs je God dat Hij voorziet, zorgt!
Alles, echt àlles komt van giften van barmhartige gevers ...
De avond voor ons vertrek naar Mozambique lag er een kaart in de brievenbus, met een getypt briefje zonder naam, en
daarbij Euro 50, om iedereen op het centrum van Iris een sinaasappel te geven, zoals ze gehoord hadden dat we vorig
jaar ook gedaan hadden. Een anonieme gever ...! Je wordt er stil van en tegelijkertijd ook heel erg blij!

* met oudere jongens van Iris 350 sinaasappels gekocht
op de locale markt

*sterke jongens helpen de 350 sinaasappels mee uitdelen

Geweldig, het was feest, iedereen een sinaasappel, echt iedereen, jong en oud, van klein tot groot!

Er zal weer een dienst gehouden gaan worden waarin we over Iris mogen vertellen. Dan kunnen we meer laten zien!
Verheugen ons erop!
Één in Jezus Christus,
Anne, Thea, Bert en Anita
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