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Albasserdam, december 2012 

 

 

Geachte vrienden, 

 

 

Wij mogen weer in de Adventstijd leven – de tijd van het uitzien naar de komst van de 

Heere Jezus. En of we nu in Nederland wonen of in Israël, het gaat om het uitzien naar 

Dezelfde Zaligmaker, Die ons kan en wil zaligmaken van onze zonden. 

 

Voor George is dat niet alleen een zaak voor zichzelf, maar hij ziet er ook naar uit dat 

anderen deze Zaligmaker leren kennen. U kunt hierover lezen in zijn nieuwsbrief die u 

hierbij aantreft. Hoe verheugd was hij toen er tijdens het laatstgehouden kinderkamp vijf 

nieuwe kinderen waren – ze waren in een weg van zorg voor Nuha, zijn trouwe 

medewerkster, bij de Bijbelclub gebracht.  

 

Het afgelopen jaar is inspannend geweest voor George: vier boeken zijn vertaald en 

geprint, de moeilijkheden met het land vroegen geregeld de aandacht en begin december 

heeft hij een week gedoceerd tijdens een conferentie in Kenia. En dat vroeg natuurlijk de 

nodige voorbereiding. Maar tot hier toe heeft de Heere hem geholpen.  

En dat geldt ook in financieel opzicht, waar u via onze stichting uw steentje aan hebt 

mogen bijdragen. Wat is er nu mooier dan om van het geld waarover de Heere ons het 

rentmeesterschap geeft, wat aan Hem terug te geven ten dienste van het werk in Zijn 

Koninkrijk! In drie maanden tijd werd er weer zoveel op onze rekening bijgeschreven dat 

we weer € 7.000,- naar George konden overmaken. Graag willen we u daarvoor hartelijk 

danken.   

 

Wij hopen dat u bijgevoegde nieuwsbrief uit Nazareth weer met genoegen zult lezen en 

dat het een aansporing is om George & Ros en Shaul & Nuha in uw gebeden te 

gedenken. 

 

Allen goede Kerstdagen toegewenst,  

 

Namens Stichting Steun Werk George Khalil Emmaus, 

 
Leonora Grandia, secretaris 


