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BERICHT VAN EDUARDO & TINKA

Vivenda Bela Vista

Lieve allemaal,

2705-329 Colares

Het is eind september, en we hopen dat iedereen, ondanks de
corona maatregelen, toch weer een beetje een nieuwe start
kan maken. De vakanties zijn voorbij, de kinderen weer naar
school. Voor ons voelt dat als een soort nieuw begin.
We zijn begin juli met de auto naar Nederland gereden, waar
we een week bij mijn zus hebben gelogeerd. Het was erg
gezellig! Vooral de meiden konden heerlijk buiten spelen en bij
vriendinnen logeren. Dat was gewoon een feest!

Thuisfront Tinka Helpt

Terug in Portugal konden we helaas niet lang nagenieten van

p/a Hertog

ons weekje. We kregen op onze eerste werkdag te horen dat

Albrechtstraat 57

ABLA nieuwe mensen heeft gevonden voor het werk in het

2435 XB Zevenhoven

‘Anker-huis’ waar wij nu werken. In plaats van de beloofde 2

Tel: 0624734498 of

jaren is het contract nu veranderd naar 1 jaar. Dat betekent dat

0644173701

we hier kunnen blijven tot juni 2021.
We zijn in shock… we snappen er op dit moment niks van. ABLA
kon ons geen duidelijk antwoord geven waarom deze keuze
gemaakt is.
Dit is dus (weer) een kruispunt in ons leven en in die van de

Email:
info@tinkahelpt.com
U kunt Tinka & Eduardo

meiden. Waar gaan we wonen, wat voor werk gaan we doen?

financieel steunen:

Alles is weer onzeker.

St. Jeugd met een

De afgelopen twee maanden hebben we dit met een klein

Opdracht te Heerde

groepje mensen gedeeld. U begrijpt vast dat dit weer de nodige

o.v.v. 2472 Tinka Helpt

emoties met zich meebrengt. In het kleine groepje konden we

IBAN: NL38 RABO

ons uiten en zij konden voor ons bidden. We hadden voor ogen
om hier langer te blijven en dat was ons ook beloofd. Op dit
moment weten we nog niet hoe we nu verder moeten gaan.
We wachten af wat God voor ons in gedachten heeft en zullen
oppakken wat Hij op ons pad brengt.

0326 5210 62
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In Nederland hebben we een leuk gesprek gehad met YWAM (Jeugd met
een Opdracht) en we zijn door hen uitgenodigd om een online
leiderschaps-trainingsschool te gaan begeleiden. Er zijn ongeveer 80
studenten die deze online school volgen, vanuit heel Europa. Zij komen
eens per twee maanden voor een week bij elkaar ergens in Europa.
Eduardo gaat proberen om deze bijeenkomsten bij te wonen en ik ga dit
‘op afstand’ volgen. De school is van januari 2021 tot januari 2022. Hier
hebben we veel zin in en vinden het leuk om onze blik in Europa te
verbreden.
Ik hoop in november een weekje in Nederland te zijn, afhankelijk van de
ontwikkelingen omtrent Covid 19. Helaas is er om die reden dit jaar geen
dienstenveiling. Maar ik sta wel open voor een leuk gesprek om meer uit te leggen over ons werk. Als
huiskring of groep kunt u me dus uitnodigen! Geef dit op tijd aan, want een weekje is zo om! ;)
Groetjes en hopelijk tot snel!
Tinka, Eduardo, Noemi en Hannah dos Santos Langeveld
Foto: de meiden mogen eindelijk weer naar school nadat zij 6 maanden thuis hebben gezeten!

BERICHT VAN HET THUISFRONT
Na alles wat u hierboven heeft gelezen werd het in dit rare jaar weer tijd voor deze nieuwsbrief. We
hebben als thuisfront met Tinka en Eduardo meegeleefd en mee gebeden afgelopen maand, toen ze
het nieuws kregen. Wat is het fijn om te weten dat we met elkaar mee mogen leven en elkaars lasten
kunnen dragen. Samen sta je sterk. We vertrouwen op onze Hemelse Vader dat Hij voor hen blijft zorgen
en een nieuwe bestemming geeft in woonruimte, werk en een plek voor de meiden. Het is hun
verlangen om ergens voor een langere tijd te mogen zijn, maar zij willen gaan waar God hen zendt! Bid
u hiervoor mee?
Omdat de veiling niet door kan gaan dit jaar hebben we een ‘corona-proof-actie’ bedacht om
Eduardo & Tinka een hart onder de riem te steken. Op de veiling bent u van ons gewend dat we
chocolade pepernoten aanbieden in een glazen pot. Dit jaar kunt u deze bij ons bestellen!
Onder de naam Tinka’s pepernoten actie verkopen wij 1 pot voor €15,- of 2 potten voor €25,-!
Verwen uzelf of iemand anders met deze heerlijke pepernoten. U kunt via dit formulier uw bestelling
doorgeven tot 15 november 2020. De pepernoten worden bij u thuis bezorgd
tussen 15 en 25 november.
Wij hopen van harte dat we het heel druk krijgen met bezorgen!
Hartelijke groeten,
Petra, Faisca, Petra
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