
   

We kijken dankbaar terug op toch wel een 

bewogen jaar, waarin we veel mooie en ook 

een aantal lastige dingen hebben gezien. Het 

was mooi om betrokken te zijn bij de vluchten 

die in Arnhemland de ontwikkeling en de kerk 

ondersteunden. We zijn dankbaar voor de 

vertalingsprojecten en audio-opnamen die 

het evangelie brachten bij mensen die er 

anders weinig toegang toe hadden. En  we 

zien de contacten die Corrina met christelijke 

Yolngu vrouwen heeft op kunnen bouwen  als 

een voorrecht.  

Er waren helaas ook de velen ‘good-bye’s’ 

waarin we afscheid moesten nemen van 

collega’s en vrienden. Daarnaast hebben we 

de laatste maanden beiden last gehad van 

klachten rondom onze gezondheid. Jaco 

moest het de afgelopen twee maanden 

rustiger aan doen i.v.m. vermoeidheids-

klachten en stress. Door een aangepast 

rooster lijkt het nu beter te gaan en kan hij 

langzamerhand weer meer werk oppakken. 

We moeten blijven opletten dat hij in de 

toekomst niet teveel hooi-op-de-vork neemt.   

We zijn heel dankbaar dat we dit jaar ons 

lange-termijnvisum mochten ontvangen!  

 

De aanvraag was in zeer korte tijd 

afgehandeld en we zien dat als een wonder.  

Joah heeft dit jaar leren lezen en schrijven en 

mag  over naar groep drie. Amy gaat over 

een paar weken beginnen met de 

kleuterschool.  Wat gaat de tijd snel! Het 

gaat goed met hen en daar zijn we dankbaar 

voor.  

We zijn ook erg dankbaar voor het 

meeleven, meebidden en de giften die het 

mogelijk maakte om ook dit jaar in 

Arnhemland te werken. 

Voor het komende jaar, waarin er 

ongetwijfeld weer veel dingen staan te 

gebeuren mogen we elkaar herinneren aan 

de trouw van onze God.  

‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde 

en tot in eeuwigheid’.    

We kunnen daarom ook gerust het komende 

jaar in Zijn handen geven.  

Een gezegend 2020 toegewenst, 

Jaco, Corrina, Joah en Amy 

 

 

 

 

‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’(Hebr.13:8) 

Een gezegend                gewenst ! 


