este familie en vrienden

ank- en gebedspunten
Dank voor
¨
Dank voor de gevers die het mogelijk maakten 3 containers voedsel
voor Afrika te verschepen
¨
Alle mensen die om ons heen staan
¨
Het dagje uit met ons hele gezin
¨
¨

Dat de 250e water put in het kader van “Water For Life”is geslagen
Dat onze kinderen Erica en Hendrik Jan een woning gevonden
hebben

Bid voor
¨
Gebed voor bewaring van Henk (hij rijdt jaarlijk 80.000 km)
¨
De bezoekjes die we gaan brengen t.b.v. onze vriendenkring
¨
De gemeentemarkt van de Bethelkerk: de halve opbrengst is voor
GAiN Water for life
¨
Landen waar de nood erg hoog is

preuk

Het is lang geleden dat we een kwakkel zomer
hebben gehad, toch hebben we kunnnen genieten
van al wat God geschapen heeft. En nu mogen we
nog genieten van een paar schitterende warme
herfstdagen. Voor de zomer hebben de bijen goed
hun best gedaan en ons 40 potjes honing geschonken.
Nu gaat voor hen het inwinteren beginnen, Henk
geeft hen suikerwater, de bijen nemen dat op en
gaan zich in hun raatjes verzamelen. Als je dat zo van
dicht bij meemaakt, wat zit de natuur dan wonderlijk
mooi in elkaar.

GAiN
Tijdens de Opwekkingsconferentie van dit jaar heeft
GAiN zich gepresenteerd met een uitgebreide stand
op het centrale terrein. Als U als bezoeker aanwezig
was, kon u het niet missen! Op de hoek bij binnenkomst stonden ze, de grote zwarte trailer en daar
achter de gele bus. De trailer was omgebouwd tot
een ruimte waar 30 personen konden zitten en kijken
naar verschillende christelijke films. Samen met de
organisatie Neema hebben ze het programma verzorgd. Men kon deelnemen aan een prijsvraag, er is
aan 1.500 mensen bronwater uitgedeeld om de
noodzaak van de aanleg van waterputten in Afrika te
promoten. De collecte tijdens opwekking was voor
een deel voor GAiN om een waterput te kunnen
bekostigen. In totaal € 5.000 een mooi bedrag.

Als u ons wilt ondersteunen, kunt u uw
gift overmaken op
rekeningnummer
1021474 van Agape
te Doorn onder vermelding van: Gift
voor Henk en Elly
Noppe, code 30.
E-mailadressen:
elly@noppe.nl
henk@noppe.nl
website:
www.noppe.nl

eizen
In deze vakantietijd heeft GAiN werkvakanties georganiseerd. Er zijn
verschillende groepen op stap geweest: naar Afrika en naar Roemenie.
Ook zijn er reizen geweest naar de Oekraïne en Israël. De groep uit
Sleeuwijk heeft onderleiding van een meegereisde aannemer/timmerman
een huis gebouwd in Roemenië. De
benodigde bouwmaterialen zijn vanuit het GAiN-magazijn in Sleeuwijk
in de trailer geladen en richting Roemenië vervoerd. Maar ook is er
voedsel, kleding en medische artikelen meegegeven. Het geeft veel voldoening om op deze manier
concreet in de hulpverlening, met je
handen, je steentje te kunnen bijdragen. Wilt u meer lezen over deze reizen lees dan op www.gainhelpt.nu.

stikker op met daarop geschreven wat er in zit. De doos zetten we dan op
een pallet waar per laag 6 bananendozen op passen, in totaal gaan er 9
lagen op een pallet.

AiN Bedankdag
Op 27 augustus heeft GAiN een vrijwilligers ‘be’dankdag georganiseerd
voor alle mensen die een stukje van hun tijd geven voor GAiN. Ze zijn
uitgenodigd in het Witte Huis in Voorthuizen. Na ontvangst met koffie en
lekkers zijn er workshops aangeboden. Ze konden kiezen tussen sieraden
maken van fietsband, bier maken, speksteen bewerken en een diner
bereiden voor de groep. Ze hebben er van genoten en GAiN vindt het fijn
om ieder jaar de helpers in het zonnetje te zetten. Maar ook om op deze
manier tussen de vrijwilligers, die verspreid over heel Nederland wonen,
saamhorigheid te kweken.

leding
Elly vertelt: “Ik neem jullie mee naar een ochtendje kleding sorteren. We
zetten als we gaan beginnen eerst de onderste dozen van bananen dozen
in een rij op de tafel.

ijfers
Daarna pakken we uit een krat
(waar 220 kg ongesorteerde kleding in ligt) de gevulde zakken met
kleding er uit en schudden we die
leeg op tafel. Dan gaan we sorteren
in heren-, dames-, kinder-, en baby-kleding. Maar ook schoenen en
tassen en dan goed kijken of alles
wel heel en schoon is. Alles wordt uitgesorteerd in de rij lege banendozen.
Is de doos vol dan gaat de bovenste doos er op en plakken we er een GAiN
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GAiN heeft in 2010 een omzet behaald van € 1,6 miljoen aan goederen en
giften. Daarvan is 93 procent direct ten goede gekomen aan de behoeftige
medemens. 7 procent is gebruikt voor de huur van gebouwen en brandstof
voor de vrachtauto’s.

GAiN truck bij
Opwekkingsconferentie

