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Beste Familie en Vrienden,

O

p het moment van schrijven zitten we in de 6de week van onze DTS. We hebben vijf leerlingen dit
jaar, onder wie twee Tarahumara meisjes. Onze gastleraren deze week zijn Daniel &
Mónica. Zij hebben in het verleden beiden de DTS
bij ons gedaan en nu leiden ze een effectief zendingswerk onder Moslims in Azië. We delegeren
veel van de dagelijkse verantwoordelijkheden van
de DTS aan Cristina, die in 2010 de DTS deed en
sinds januari 2012 als personeelslid met ons mee
werkt, en aan Karla, die vorig jaar de DTS deed.
Gedurende deze 24 DTS weken gaan we ook
door met het 1-Week-per-Maand (1WpM) Bijbelstudie programma voor Tarahumaras. De week van 10-14 feBoven: DTS personeel & leerlingen (van
bruari deden we gecombilinks naar rechts: Martha, Karla, Eleazar,
neerde lessen waarin het over
Yazmín, Susana en Berenice) met gastlehet thema “huwelijk” ging. Die
raren Daniel & Mónica en hun kinderen
vrijdag vierden we het huwelijk
Sophia en Mateo.
van twee van onze Tarahumara
Links: Openlucht DTS lessen
studenten, Santiago en Angélica. Santiago was in onze 2013
DTS en hij blijft naar de 1WpM
lessen komen. Angélica begon vorig jaar aan dit programma mee te doen. Zij komt uit San Luis Majimachi en
we hebben haar familie gekend sinds vóór zij geboren
was. Na de burgerlijke ceremonie
hielden we een
speciale dienst op
de basis waar ook
de wederzijdse
ouders aan mee
deden, zowel als
de DTS, de 1WpM
studenten, en personeel en leerlingen van de Tarahumaraschool. Het
bruidspaar
was
eerst
behoorlijk
zenuwachtig, vooral de bruid die, zoals vele TarahuEnrique spreekt het jonge
bruidspaar toe gedurende maras, erg verlegen is. Echter, in de loop van de dag, begon er steeds meer geluk van
de viering op de basis. hun gezichten uit te stralen toen ze de liefde en steun van zoveel vrienden ervoeren.

We gaan ook verder met
het kassen en aquaponics project. Dit jaar hopen we vijf gezinskassen te bouwen, één van
deze is bestemd voor Santiago
& Angélica. De ontwikkeling van
dit project gaat hand-in-hand
met de 1WpM Bijbel cursus.
Het is ons doel om aan hen, die
zoeken God te leren kennen en
De bouw van een kas voor
te dienen, middelen te geven
Enrique en Marianita. Persowaarmee zij de levensstijl die ze neel en studenten van de Tarahumaraschool nemen hier ook aan deel, zij
in de Bijbel cursussen leren in
zijn altijd bereid mee te helpen waar het nodig
praktijk kunnen brengen. Het
is.
doel van de kassen is om hen te helpen meer “vruchtbaar”, productief,
te worden. Dit helpt hen om hun verantwoordelijkheid als Christenen,
om anderen tot zegen te zijn, te kunnen vervullen, zodat hun licht zal
schijnen voor de mensen, zodat zij hun goede werken zien en hun Vader,
Die in de hemelen is, verheerlijken.
We zijn nu bezig een kas te
bouwen voor Enrique & Marianita in San Luis Majimachi. De DTS studenten zijn hier ook bij betrokken wanneer we een DTS werkdag hebben. Enrique & Marianita hebben al sinds enkele jaren een kas en deze
tweede is voor het aquaponics systeem dat Jimmy Heisler en zijn team
in maart komen opzetten bestemd, zoals we ook in onze vorige
nieuwsbrief vermeld hebben.

DTS werkdag in
San Luis Majimachi

Willy & Denise, wie wij in onze vorige brief
noemden, hebben nu de verantwoordelijkheid
voor het dagelijkse werk aan de bouw en onderhoudsprojecten, zowel op de basis als in de gemeenschappen.
Willy heeft ervaring met
bouw- en monteurswerk en
Denise houdt
van werken met planten. Zij waren al vijf jaar zendelingen in Mexico voordat
ze in 2013 de DTS kwamen doen. Ze hebben twee dochters, Alyssa en Hannah (8 en 5), en ze verwachten deze maand (maart) hun derde kindje.
We danken God voor het voorrecht deel te mogen nemen in het werk
dat Hij doet onder de bevolking van de Sierra Tarahumara, en aan een ieder
van u voor uw steun die het voor ons mogelijk maakt om deze roeping te
vervullen. Het aantal mensen dat God lief heeft groeit en het is heel mooi
om waar te nemen hoe Zijn Woord in hun gemeenschappen een transformaWilly & Denise en hun dochters
tie teweeg brengt, tot Zijn glorie en heerlijkheid. Gods zegen toegewenst,
Alyssa en Hannah
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