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Albasserdam, maart 2012 

 
 
Geachte vrienden, 

Na de vorstperiode in februari begint nu hier en daar zichtbaar te worden dat het 

voorjaar eraan komt. De Heere vernieuwt weer het gelaat van het aardrijk en dat is altijd 

weer iets om van te genieten. In Israël heeft het de afgelopen tijd heel veel geregend, 

waar iedereen natuurlijk heel blij mee was. De kinderclubdag van Emmaus werd 

daardoor jammergenoeg wat minder goed bezocht, zoals u kunt lezen in bijgevoegde 

nieuwsbrief. Verder kunt u lezen dat er op een aantal fronten goed nieuws te melden is, 

waarvoor we dankbaar zijn. 

Eén van de bestuursleden heeft de maand december bij de Emmaus Bijbelschool 

doorgebracht. Het werk bestond voornamelijk uit hand- en spandiensten: website 

updaten, secretarieel werk en het gebouw schoon houden. En als je daar dan zo bent, 

dan treft de liefde tot de Heere en de naaste, waarmee het werk wordt gedaan. Er wordt 

geen moeite gespaard om het allerbeste te doen, al gaat het ‘maar’ over de kwaliteit van 

de plaatjes in de kinderbijbel.  

In de afgelopen periode hebben we als bestuur een artikel in het blad ‘Uitdaging’ 

geplaatst over het werk van de Emmaus Bijbelschool met daarbij een advertentie. We 

hopen dat zo het werk breder bekend wordt! Verder is er een gemeente die de 

zendingspot gedurende een half jaar voor Emmaus bestemt en één van de bestuursleden 

zal daar in april een gemeenteavond verzorgen met een presentatie over het werk in 

Nazareth.  

Bijgevoegde nieuwsbrief van Emmaus bevelen wij van harte in uw aandacht aan, zodat u 

weer kan meeleven met het werk in dit deel van Gods Koninkrijk. 

 
Hartelijke groeten, 
 

Namens Stichting Steun Werk George Khalil Emmaus, 

 
Leonora Grandia, secretaris 


