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Jaarverslag stichting Tamar 2020 
 

Reizen:  

 

Jannie is nog niet in staat geweest, ten gevolge van Covid 19 om het reizen te hervatten 
Wel is er regelmatig contact via app, face time, mail en telefoon met de mensen die we 
ondersteunen. 
 

Landen 

 

Israël 

Naast de bekende projecten in het Noorden (gebedshuis) en in Bethlehem (House of Bread) hebben 
we dit jaar Ria Doekes persoonlijk, ook het werk van Stichting Yad L’Ami kunnen ondersteunen.  
 

Roemenië 

Ina Hrisca geeft Leiding aan een instituut voor zendelingen die de hele wereld over gaan om het 
evangelie te vertellen. We hebben haar ook dit jaar persoonlijke kunnen ondersteunen en daarnaast 
giften ter bemoediging gestuurd aan de studenten. Via nieuwsbrieven en emailverkeer blijven wij op 
de hoogte van dit werk. 
 

 
Pakistan  
Door persoonlijke omstandigheden was pastor Augustine afgereisd naar de VS. Hij was daar ter 
ondersteuning van zijn dochter. Hij is inmiddels weer thuis en druk met zijn gemeente, de 
bijbelschool en het jongerenwerk wat hij daar heeft voor God. 
Al jaren mag Stichting Tamar pastor Augustine, zijn gezin en zijn werk voor de Heer ondersteunen. 
Momenteel ondervindt Pakistan grote politieke spanningen. Het wordt steeds moeilijker om staande 
te blijven als Christen. Ook de Covid situatie maakt functioneren heel moeilijk. We vragen gebed voor 
pastor Augustine en zijn gezin. Er zijn grote zorgen wat betreft de gezondheid van zijn vrouw en de 
toekomst van zijn kinderen. 
Het is nog steeds onze hoop, en hun regelmatige vraag, om hen volgend jaar weer te bezoeken en 
met hem de mensen in Pakistan te bedienen. We moeten wachten op het juiste moment van de 
Heer.  

LibanonIn  

In Libanon is het niet alleen zwaar door de uitbraak van het Covid 19 virus, maar ook door de 
economische crisis. Het werk loopt terug, doordat de prijzen stijgen, worden ook de dagelijkse 
levensmiddelen duurder, de Banken zijn in problemen, etc. 

 



We zijn in staat geweest Pauline en haar gezin, en vele andere mensen financieel te ondersteunen. 
Eer zijn vele extra giften voor Libanon binnengekomen, welke we direct hebben doorgestuurd 
 
 

Nederland 

Jannie wordt regelmatig uitgenodigd om te spreken in evangelische gemeenten en op verschillende 

bijeenkomsten via live stream. Ook de individuele gespreken blijven doorgaan. 

 
 
India 

In India mogen we Karin en Sam Johnson ondersteunen in hun werk voor de Heer. Zij willen 
verandering teweegbrengen in de levens van mensen die in armoede leven en in rurale 
gemeenschappen in India. Ze hopen dat het welzijn van mensen in afgelegen kwetsbare 
gemeenschappen wordt verbeterd en dat er christelijke gemeenschappen ontstaan die zorg dragen 
voor hun eigen welzijn en voor het welzijn van andere groepen binnen en buiten de gemeenschap. 
 

Financieel verslag 

Het uitgebreid financieel verslag over 2020 komt op de website (www.stichtingtamar.nl)  te staan. De 
zendelingen laten ons regelmatig weten dat Tamar naast financiële ondersteuning ook een stukje 
veiligheid biedt. Dit komt door de gebeden en het contact wat we regelmatig hebben. 
 
 

Planning 2021 

 

• Door de uitbraak van Covid 19 konden de plannen (terug te lezen in de nieuwsbrief van 

januari 2020 en in de update uit juli 2020) voor 2020 helaas niet doorgegaan.  

• We hopen en bidden dat er het komende jaar ruimte komt om ze wel uit te voeren en de 

mensen live te kunnen bezoeken. Tot die tijd blijven we in contact via app, face time, mail en 

telefoon met de mensen die we ondersteunen.   

• In februari wordt een nieuwe  PowerPoint op de website gezet. In deze PowerPoint fotos’en 
meer informatie over bovenstaande projecten 

 
 

 


