Nieuwsbrief van Daniela Bulzan vanuit den Helder Nov.2015
Ik ben in de hand van de Pottenbakker en ik
wordt daar gevormd en gekneed en op zijn tafel rond gedraaid,
om tot iets bruikbaars te worden gemaakt.

10 dagen

Bidden en Vasten, bijbel studies, mentor bezoek, coachen en
training en vele andere lessen, maken dat ik steeds meer tijd met
God doorbreng en Hem leer kennen zoals ik Hem nog nooit heb
gekend. Ik zie daarom ook uit naar wat Hij nog meer in mijn leven
gaat doen. Ik voel me bevoorrecht om hier te mogen zijn.

Ik was even naarRoemenië met
Maria haar kinderen Andrada en Marcus en
met Cristina en Klaas (met hen ben ik naar
Nederland gekomen) We moesten de ID
kaarten en paspoorten verlengen. We zijn van
hot naar her gestuurd, en hadden veel
tegenwerking of geen medewerking, maar
dankzij een christen vriend hebben we toch
een uur voor sluitingstijd alles kunnen regelen.
Van woensdagmiddag tot vrijdagmiddag
waren we hier mee bezig. zaterdag even

Op zendingsreis naar Brazilië dat gaat het

waarschijnlijk worden. We gaan als Katapult studenten naar een

ontspannen en zondag weer terug vliegen
naar huis. Moe,….. maar voldaan.

project in Belo Horizonte.
Het lijkt ons fantastisch om daar heen te gaan en daar met de
Braziliaanse kinderen te mogen werken. We hopen daar veel van te
leren en ervaring op te doen. En veel te mogen delen en te
ontvangen. We zien er erg naar uit.
De reis kost 2000 euro per persoon en dat wordt voor mij een hele
uitdaging. Want ik ben nog steeds aan het bidden om de opleiding af
te mogen maken, want mijn geld reikt tot Februari en dan is het op !

Ik hoop dat ik mee mag vliegen en mee kan naar Brazilië,
Want dat houdt in, dat ik mijn opleiding mag afronden.
Wat zou dat prachtig zijn.

IK DANK iedereen die voor mij bid en mij heeft gesteund, dankjewel
daarvoor. Wilt u mij daarin blijven steunen!!

U kunt mij éénmalig of maandelijks steunen door u gift te storten op:
bankrekening NL12 ABNA 0520 4891 52 t.n.v. Daniela Bulzan.
alvast hartelijke dank !

hellodanielabulzan@gmail.com

