SAMENZANG

ORGEL

NIEUW!

STICHTING BETHLEHEM

NIEUW!

15,00

Uit aller volken mond

Massale niet-ritmische samenzang van
bekende Psalmen, met bovenstem, vanuit
de Grote Kerk te Dordrecht
Organist: Martin Weststrate

Zondagavond deel 3

15,00

Meditatief orgelspel vanuit de Evangelisch Lutherse kerk in Den Haag - Martin
Weststrate, orgel – Meditatie van ds. J.A.
Weststrate is opgenomen in het booklet

SETAANBIEDING
Uit alles volken mond
Zondagavond deel3
Samen voor

25,00
NETTO OPBRENGST TEN BATE VAN STICHTING BETHLEHEM

Als stichting zijn we werkzaam in Refilwe en Hammanskraal. Dit
zijn townships rondom Pretoria in Zuid-Afrika. In deze gebieden
heerst grote armoede vanwege de grote werkeloosheid. Ook
is door de grote criminaliteit de onveiligheid groot. Door het
gebrek aan seksuele moraal is ook bij de kinderen het aidspercentage hoog. Velen zijn onbekend met het Woord van God.
De stichting biedt sinds 2015 voedselvoorziening en onderwijs.
Daardoor is er vertrouwen ontstaan en kwam er ruimte om Gods
Woord te verkondigen. We richten ons met name op de kwetsbaarste van de tonwships: kinderen, alleenstaande moeders en
oude vrouwen.
In Refilwe bieden we 250 HIV-besmette kinderen dagelijkse een
warme maaltijd. Bovendien horen ze dagelijks in kleine groepjes
een eenvoudige Bijbelvertelling. Ook zijn er regelmatig evangelisatiediensten voor de kinderen en diegenen die hen verzorgen.
In Hammanskraal hebben we een groentetuinproject. Hier leren
we alleenstaande werkloze vrouwen voedsel te verbouwen,
waardoor ze in hun dagelijkse levensonderhoud kunnen voorzien. Deze vrouwen krijgen ook structureel Bijbelonderwijs. Ook
in dit gebied zijn we begonnen met het geven van Bijbelvertellingen aan kinderen.
Als stichting proberen we door vertrouwen te winnen een
ingang te krijgen voor de verkondiging van het Woord van God.
Daarom is onze missie ‘We hope to bring needy people from a
bread to The Bread’.
Het is onze bede dat ons werk mag bijdragen opdat Morenland
zich zal haasten zijn handen tot God uit te strekken (Psalm
68:32b).
Mogen we ook op uw gebed en gave rekenen?

CD BESTELLEN

post
zegel

Eind november verschijnt de cd Uit aller volken mond, die deze avond
opgenomen wordt. Verder heeft Martin Weststrate onlangs een cd
opgenomen in de Evangelisch Lutherse kerk te Den Haag
(Zondagavond deel 3).
U kunt deze cd’s bestellen door deze bon in te vullen en in te leveren bij de
uitgang, op te sturen of te mailen naar info@bestelmuziek.nu

............ Cd’s Uit aller volken mond - à € 15,............ Cd’s Zondagavond deel 3 - à € 15,............. Sets Uit aller volken mond / Zondagavond deel - à € 25,-

Bestelmuziek.nu
Vitringaweg 30
8071 KM NUNSPEET

Naam:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Email:
Tel. nr.:
Prijzen zijn exclusief verzendkosten
Cd’s ontvangt u per post
Factuur ontvangt u per mail

