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BLESSED

NOODHULP OEKRAINE

Blessed to be a blessing! Dat is wat we zijn!
Dit zien we meer en meer gebeuren in ons werk,
onze passie en missie! We zijn dankbaar voor alle
steun door middel van gebed, en of financiën.
Als je gaat wandelen in datgene wat God voor je
heeft weggelegd, zul je meer en meer Zegen zien!
Het is geen tijd meer van terughoudend zijn, maar
uitstappen!

WORSHIP & MEET

Op 15 april jl. vertrokken we met een volle, gesponsorde
transportbus naar Roemenië. We hebben 90
bananendozen vol met spullen mee kunnen nemen en
de rest kwam een week later aan met een transport
van GAIN. Alles is inmiddels in Oekraine gebracht!
(Odessa en Ternopil) Hartelijk dank aan iedereen die
dit mogelijk gemaakt heeft! Het was een bijzondere
actie, binnen 3 weken geregeld. Totaal is er een bedrag
van 5292,50 Euro (tot nu toe) opgehaald. Uw gift is nog
steeds welkom en komt op de juiste plaats terecht!

JA ARMARKT 2022
OLIEBOLLEN ACTIE 28 Mei 2022

In november 2021 organiseerden we onze eerste
worship & meet avond. Het was een geslaagde
avond. Op vrijdag 18 november 2022 hopen we
weer een avond te organiseren en hopen dat u erbij
bent! Op deze avond vertellen we graag meer over
het werk en de ontwikkelingen van de stichting.

DONATEURS
Draagt u dit werk,
Gods werk, een warm hart
toe? Wilt u ons dan helpen
om het mogelijk te maken en
uit te breiden? We zijn o.a. op
zoek naar vaste donateurs!

Stichting HeartView For You
IBAN:NL78RABO0304006254
KVK: 859018647

We zijn blij dat de jaarmarkt Asperen dit jaar weer kan
plaatsvinden. Zaterdag 28 Mei 2022 van 9:00-16:00 uur
Zoals u van ons gewend bent, verkopen we weer verse
oliebollen en puddingbroodjes! Bestel ze vast via:
https://heartviewforyou.nl/acties/oliebollenactie

Verder hebben we o.a. een leuke kinderactiviteit (we
verklappen nog niet wat), verkoop van Tshirts/truien/
petjes, kaarten en nog meer!
Komt u ons bezoeken bij de kraam? We zien u graag.
			

ACTIE
KINDERSCHOENEN!

We zamelen nette,
kinderschoenen in voor
kinderen in Roemenië!
DOET U MEE?
inleveren op de Jaarmarkt!
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PERU

PROJECT LANDEN

In Peru zijn de kinderen (na 2 jaar school dicht) weer naar school
gegaan. Wij hebben d.m.v. een geslaagde bingo-actie “Back
to school” 50 kinderen kunnen voorzien van alle benodigde
schoolmaterialen om zorgeloos het nieuwe schooljaar te kunnen
starten. Boeken, schriften, schrijfmateriaal, noem maar op! Ook
de verplichte schooluniformen hebben we kunnen doneren.
Dit alles met dank aan alle kinderen van de basisschool ‘de
Open Poort’ uit Asperen die 3800 euro ophaalden! Verder werd
het door stichting Immenzo aangevuld tot 5000 euro! Dit was
precies het bedrag wat we nodig hadden voor 50 kinderen!

INDIA
DTS (Disciple Training School) Eind januari 2022 zijn we een DTS
gestart voor 12 studenten. De studenten komen wekelijks op
vrijdag en zaterdag naar de bijbelschool. Ze krijgen 5 Maanden
theorieles en 1-2 maanden praktijk. Elke week op zaterdagmorgen
verzorgen wij een les via Zoom, Dit alles is mogelijk door sponsors,
waarvoor onze dank! Ook krijgen ze al het nodige materiaal en
eten. Verder wordt er voedsel gedeeld, en wordt er gewerkt aan
de opbouw van de huiskerk. Wekelijks hebben we contact met de
Pastor. Het baby-moeder project: We hebben nu de 4e motherchild box mogelijk gemaak, vol met spullen die nodig zijn.

ROEMENIE
In april waren we in Roemenië, bij onze vrienden Nieck en
Emma (Bouwen met Missie). We hebben o.a. voedselpakketten
uitgedeeld, een kinderprogramma gedaan voor Pasen,
vluchtelingen gezinnen bezocht ,ook bij de basis van YWAM Cluj.
Verder nog 2 andere roma dorpjes bezocht, nieuwe mensen
mogen ontmoeten. Eind mei gaan we weer en in juni hoopt
Everdina Samen met Karin (Stichting Licht in de duisternis) te
gaan, voor een kinderprogramma en het verder uitwerken van
een nieuw project. In augustus staat weer een 1e outreach op de
planning en in het najaar nog meer! Houd de website in de gaten!

NEDERLAND

HARTZICHT VOOR JOU!

Stichting HeartView For You
IBAN:NL78RABO0304006254
KVK: 859018647

Inmiddels zijn we al weer wat maanden onderweg met “House of
meeting” in Asperen. Het doel is elkaar ontmoeten, God aanbidden,
samen optrekken en groeien in en delen van Zijn Liefde. Elke
maand hebben we huissamenkomsten, verdiepingsavond en
vrouwenochtend. Heel bijzonder om zo met elkaar te groeienn in
het geloof en het delen van Zijn Liefde en mensen te discipelen.
Dat wat we in andere landen doen, willen we ook hier doen;
het uitreiken van de Liefde van Jezus!
U kunt ons volgen: https://www.facebook.com/HeartViewforYou
of via de website: https://heartviewforyou.nl/landen/nederland
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