EXTRA NIEUWSBRIEF

Heb niet alleen uw eigen belang voor
ogen, maar ook dat van de ander.
Laat onder u de gezindheid heersen die
Christus Jezus had.
(Filippenzen 2: 4 en 5 NBV)

Beste zendingsvrienden,
Met deze Bijbeltekst maken Wouter en zijn familie het overlijden bekend van zijn vrouw Herma.
Samen hebben Wouter en Herma sedert december 2007 het zendingswerk van de Stichting Eljakim
Ministries in Brazilië geleid. Dat heeft – mede dankzij uw bijdragen – veel vrucht gedragen. Onder
vaak moeilijke omstandigheden hebben zij daar gewerkt en door de jaren heen het evangelie van
Jezus Christus handen en voeten gegeven. Dat begon in Nazareno en Ibituruna, maar is de laatste
jaren ook uitgebreid naar andere plaatsen en heeft tot nu toe veel mensen bereikt in de armste
streken.
Vooral het laatste jaar heeft veel inspanning gevergd. De wereld zucht onder een pandemie. Dat
merken we in Nederland al behoorlijk, maar veel landen, waaronder Brazilië, zijn extra hard
getroffen door de gevolgen. Het werk heeft daardoor een extra dimensie gekregen, waarbij
ondersteuning met noodzakelijke middelen een belangrijke rol ging spelen.
Totdat…
Wouter enkele weken geleden geveld werd door coronaverschijnselen. Die werden steeds
ernstiger en leidden tot een ziekenhuisopname. Gelukkig is dat goed afgelopen, maar terwijl
Wouter weer naar huis kon, bleek dat het virus ook bij Herma toesloeg. Zij werd met spoed
opgenomen op de IC-afdeling van een ziekenhuis in São João del-Rei. Daar heeft zij alle mogelijke
zorg ontvangen, maar die mocht uiteindelijk niet baten. Op 31 maart is zij daar overleden aan de
gevolgen van het coronavirus.
Inmiddels is Wouter in Nederland, waar de uitvaartplechtigheid van Herma op 15 april is gehouden.
Herma mag nu rusten in de armen van haar Hemelse Vader. We missen in haar een vrouw die
naast Wouter met een geweldige inzet een groot deel van haar leven heeft gegeven op het
zendingsveld. Daarvoor zijn we immens dankbaar!
We wensen Wouter met zijn naaste familie Gods onmisbare zegen toe om dit verlies te verwerken.
Het bestuur van
Stichting Eljakim Ministries

Het correspondentie adres van de familie is: S. Landoulsi, De Koperwiek 19, 7609 GT Almelo
Ook kunt u een reactie plaatsen op: http://condoleance.nl/18325

