Hilversum, 13 augustus 2010
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Albanese vlag

Beste..............................
Zoals je waarschijnlijk wel weet, of misschien ook nog niet geef ik computerles,
en doe ik het netwerkbeheer op een basisschool,
voor kinderen van wie hun ouders werken als zendelingen in Albanië.
Deze school is opgezet om de ouders te onlasten zodat ze zich meer kunnen richten op het zendingswerk.
Vier jaar geleden riep God mij om dit werk te doen en ik voel mij nog steeds erg op mijn plaats.
Ook helpen we in de internationale kerk in Tirana. Ada zingt in het koor, bezoekt de vrouwenclub, helpt bij het
uitdelen van eten aan de armen. Ik wil volgend jaar gaan meewerken binnen de gemeente in een gebedsgroep.
Door de economische crisis zien we onze inkomsten teruglopen.
Alle leraren op deze school zijn afhankelijk van sponsors.
Ik ben met Ada en de kinderen dus ook afhankelijk van sponsors.
Ik werk voor de organisatie Opdracht tot Wereldzending en ben uitgezonden door de Pinkstergemeente Elim in Hilversum.
Onze school is een internationale, interkerkelijke school. Daarnaast hebben we ook een aantal Albanese kinderen.

De volgende organisaties hebben kinderen bij ons op school:
Operatie mobilisatie, Grace ministries int., Grace Fellowship Church, Church of the Nazarene, Nederlandse
Hervormde Zending, Christar, Global Missions Pioneers, Frontiers, Campus Crusades of Christ, World Vision,
Wildwood Calvary Chapel, Jeugd met een opdracht, Orthodox Christian Mission Center, Radstock Ministries, BMS
World Mission, Greater Europe Mission, Pentcostal Agency of External Missions (Romania), WEC International,
Rosedale Mennonite Mission, Junta de Missoes Mundiais, Opdracht tot Wereldzending.
Deze kinderen komen onder andere uit de volgende landen: VS, Roemenië, Kroatië, Italië, Griekenland, Korea, India,
Mozambique, Finland,Groot Brittanië, Zwitserland, Duitsland, Albanië en Nederland.

Zoals ik al schreef lopen onze financiën terug. Ik wil je vragen te overwegen om ons te steunen. Zodat ik daar het
werk kan blijven waartoe ik geroepen ben. Jasper,onze oudste zoon gaat het laatste jaar in van zijn school en moet
daarvoor online lessen volgen van een school in Amerika, die vrij prijzig is. Heleen, onze dochter, heeft pas het
VMBO afgerond, zij heeft dat zelf bekostigd met eigen sponsors. Robin, onze jongste zoon, zit bij mij op school en
krijgt daarom gratis les.
Zou jij, of misschien de kerk waar je lid van bent, bereidt zijn om ons te steunen,
éénmalig, of, liever, maandelijks met een vast bedrag.
Opdracht tot Wereldzending is een ANBI gecertificeerde organisatie wat
inhoudt dat al je giften aftrekbaar zijn van de belasting.
Als je daartoe bereidt bent, kan je daarvoor het bijgevoegde formulier invullen en opsturen naar OWZ.
Opdracht tot wereldzending, Eikenlaan 16, 3828 BZ HOOGLAND
Bankrekeningnummer: 44.78.01.708 tnv st. Opdr. tot Wereldzending o.v.v. voor het werk van Martin en Ada Tims
Wij en meer dan 80 kinderen zullen je daar erg dankbaar voor zijn.
Vriendelijke groeten en Gods zegen toegewenst.

Martin
Our school mission statement is:

'Educating international children to have maximum impact for the glory of God in their lifetime.'
Schoolwebsite: http://gdqschool.org

Fam. Tims
AEP/GDQ school
Kutia Postare 119 box 89
Tirana ‐ ALBANIA
Mob. +355 6940 680 19
Skype: martijmskype
Email: martijm@wxs.nl
Tot dinsdag 17 augustus 2010 zijn we nog in Nederland
tot die tijd zijn we bereikbaar via telefoonnummer: 06 480 798 54 voor meer informatie.
Daarnaast kun je ons bereiken via Email of via Skype.

