
Update Stichting Tamar        15-07-2020 

Psalm 36:10  “Bij U is de Bron van Leven”  

 
 
 
Lieve vrienden, 
 
Eerder dit jaar hebben we boven de nieuwsbrief de tekst gezet: ‘Bij U is de Bron van het Leven’. Hoe 
actueel is dat ook in deze bijzondere tijd van onzekerheden. Door alles heen blijft Hij de Bron van 
ons leven. Dan kunnen we zeggen: “Door Hem en met hulp van u, blijven we ons werk doen voor 
Tamar”. 
Dit is geen gebruikelijke nieuwsbrief, maar we willen even wat bijzonderheden delen  i.v.m. de 
situatie van de mensen die we vanuit Tamar ondersteunen. 
We hebben voortdurend contact via verschillende communicatiekanalen met al onze mensen in de 
landen. Ook zij blijven staan en vertrouwen op de Heer. 
 
Libanon 
In Libanon is het niet alleen zwaar door de uitbraak van het virus Covid 19 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.  
 
Israël 
Tamar steunt daar een gebedshuis en in de persoonlijke levensomstandigheden van verschillende 
contacten. Er heeft daar een grote uitbraak van Corona besmettingen plaatsgevonden waardoor er 
nu een hele strenge Lockdown is ingezet. 
 
Pakistan 
We vragen gebed voor ons contact (de voorganger) in Pakistan. Door persoonlijke omstandigheden 
was hij afgereisd naar de VS. Hij was daar ter ondersteuning van zijn dochter. Tot op heden kan hij 
nog niet terug naar huis. Hij wordt erg gemist in zijn gezin, op de bijbelschool en bij al het 
jongerenwerk wat hij daar heeft voor God, hoewel het werk wel zoveel mogelijk word doorgezet. 
Hij hoopt en bidt dat de deur voor hem spoedig open mag gaan voor een terugkeer naar huis.  
 
Extra gift 
Zowel in Libanon, Israël, Pakistan, India en Roemenië zijn door de pandemie de omstandigheden om 
goed te kunnen voorzien in dagelijkse behoeften moeilijker geworden. In de afgelopen periode is er 
verschillende keren een extra gift uitgegaan naar deze contacten. 
 
Over de hele wereld is het een verzwaring van de leefomstandigheden. We ervaren dat we met hen 
en met elkaar in de Heer verbonden zijn. Zijn hand is nooit tekort om ons te verlossen (Jesaja 59), 
en Zijn hart gaat naar ons uit. Ook al zijn we maar een klein schakeltje in het grote geheel; we zijn 
heel dankbaar dat we mede door uw steun, hulp kunnen bieden aan onze mensen die dat nodig 
hebben. 
 
In liefde verbonden,  
Jannie, Anneke en Els 
 
PS: Als u vragen heeft of meer wilt weten, mag u altijd bellen (0616070736). 


