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OVER DE RONDZENDBRIEF
De afgelopen maanden zijn voor het doktersechtpaar extra
zwaar geweest omdat zij zowel in de privé-situatie in Trujillo als
in de werkomgeving in Chepen te maken hadden met
overvloedige regenval en overstromingen.
De naweeën zijn er nog steeds en daarom ontvangt u de
nieuwsbrief later dan u gewend bent. Ook is er geen verslag
van uit Peru, maar daarvoor in de plaats een impressie van
haar moeder, die enkele weken in Peru is geweest.
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De nieuwe secretaresse stelt zich voor:
Sinds 26 juni j.l. mag ik lid zijn van het Bethesda-bestuur in de
hoedanigheid van secretaris. Mijn naam is Dicky van de Haar-van de
Braak, getrouwd met Jan en samen mogen wij ouders zijn van 2
meisjes en 2 jongens van 13 tot 22 jaar waarvan er 3 nog thuis wonen.
Op het moment werk ik ca.15 uur per week als teammanager in de
thuiszorg. Er ontstond een verlangen om naast werk en gezin
dienstbaar te zijn aan anderen. Mijn zwager (Gerald van Grootheest,
de nieuwe penningmeester van Bethesda) wees mij op het mooie werk
van Pela en Josè in Peru. Daarom wil ook ik graag een bijdrage
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betere leefomstandigheden voor onze verre naasten in
Peru. Ik hoop op een fijne samenwerking met de andere bestuursleden
en dat er, mede dankzij de Stichting Bethesda, ook in de toekomst nog
mooie dingen in Peru mogelijk gemaakt kunnen worden.
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MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over het
werk in Peru, neemt u dan
contact met ons op via
info@bethesdavoorperu.nl of
bel mevrouw Malenstein op
nummer 033 - 2850 330.
Wij verzorgen graag een
presentatie over Peru. Hierdoor
krijgt u een goed beeld van de
situatie en het werk.

De nieuwe penningmeester stelt zich voor:
Als kersverse nieuwe penningmeester stel ik mij graag even voor.
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Ik ben Gerald van Grootheest, getrouwd met Marry van de Braak, en
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een bijdrage te mogen leveren aan het realiseren van de doelstelling
van de stichting nl. het (kosteloos) verlenen van medische bijstand aan
de allerarmsten in het noorden van Peru, welke bijstand aldaar wordt
verzorgd door het doktersechtpaar Aldave Pita - Roseboom in hun
dokterspraktijk genaamd Betesda. En dat alles op de grondslag van
Gods Woord. Ik hoop op een goede en langdurige samenwerking met
de andere bestuursleden.

BEDANKT!
Wij willen u via deze weg
hartelijk bedanken voor uw
steun in welke vorm dan ook.

Wij wensen u een gezegende
zomer toe.

