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Bekijk dit in je browser.

24 januari 2022
 

Beste vrienden,
 
Daar is hij dan, onze eerste nieuwsbrief. Welkom in onze belevenissen en
ontwikkelingen, nu nog op weg naar Albanië.

 
 
We zien er naar uit om vanaf 1 februari echt intensief aan de slag te kunnen met alle
voorbereidingen, het leren van de taal en bestuderen van verschillende relevante
thema's. Een nieuwe ervaring die ons wacht. 

 
 
Een andere nieuwe ervaring voor ons, is het feit dat Abel sinds deze week naar school
gaat. Hij vindt het leuk en geniet ervan. Nieuwe kinderen leren kennen en van alles te
ontdekken en beleven, dat ligt hem wel. We trekken in dat opzicht dus mooi samen op.
 
Tegelijk komen er ook steeds meer momentjes van loslaten en afscheid nemen, dat is
niet alleen maar leuk. Maar wel ontzettend bemoedigend en hart verwarmend om
zoveel betrokkenheid en enthousiasme te ervaren om ons heen. 

 
 
Bedankt voor het meeleven en meebidden!

 
Een hartelijke groet Mirjam, Abel, Willeke en Johan.
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Nieuwsberichten

Ready?! Go!

En dan is het opeens 1 februari... de dag
dat we formeel in dienst komen van de
GZB! De dag die ook de geschiedenis in
gaat als de eerste studiedag van de
opleiding bij de GZB. Om ons alvast te
laten wennen aan onverwachte situaties
zijn we ‘between jobs’ allebei positief
getest op COVID 19. Zoals duizenden
Nederlanders, mochten ook …

Lees verder

Quiz je mee?

Op D.V. vrijdagavond 25 februari
organiseert de TFC de VIA Quiz; een
boeiende en gezellige quiz waarin de
kennis over o.a. Johan en Willeke getest
wordt. Het beloofd een spannende
avond te worden waarin de competitie
niet gemeden wordt. Voor de VIA Quiz
kun jij je aanmelden als Team of als
Individu, vul hiervoor onderstaand
formulier in. Natuurlijk zijn er …

Lees verder

TFC & taart
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Sinds november is de TFC actief. In
deze opstartfase komen we elke maand
bij elkaar. Tijdens deze ontmoetingen
maken we plannen, praten we elkaar bij
en bidden we voor elkaar. Vaak onder
het genot van een lekker taartje -
gemaakt door Willeke. We geven je
graag een inkijkje... De afgelopen weken
is er hard gewerkt om de website
www.vrijinalbanie.nl operationeel …

Lees verder

Bidden en danken

Bidden voor afscheid van het werk

Danken voor de betrokkenheid

Bidden voor de taalstudie

Danken voor de thuisfrontcommissie

Meedoen

Je kunt het werk van familie Vrij in Albanië steunen als zendingsmaatje. Klik hieronder
om te doneren via www.zendingsmaatje.nl

Uitschrijven | Abonnement beheren
TFC Vrij in Albanië

 Emmastraat 95
 

2681 RM Monster
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