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Beste familie, vrienden en bekenden,
We zijn er! Wat een opluchting om na zo’n lange en intensieve reis veilig aan te komen in ons verlofhuis in Ede.
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Eenmaal aangekomen volgde de ene
verrassing na de andere: de eerste verrassing was de kou. Natuurlijk hadden we
de jongens er een beetje op voorbereid,
maar dat het zó koud zou zijn, dat hadden ze niet verwacht. En dat je dan ook
zoveel kleren aan moet doen voordat je
naar buiten kunt rennen: een hemd, een
blouse, een trui, een lange broek, sokken,
schoenen, een jas… Lastig hoor!
De grootste verrassing was misschien wel
het huis, met alles er op en eraan. Ongelooflijk, wat een werk en inzet zit daarin!
En wat is het gezellig geworden! Werkelijk
overal is aan gedacht: gezellige lampjes,
schilderijtjes, planten, speelgoed… De
jongens zijn vooral erg enthousiast over
een prachtige houten rails met treinen,
een grote skelter en een sjoelbak.
We weten lang niet wie wat heeft bijgedragen, maar via deze nieuwsbrief willen

we iedereen heel, heel hartelijk bedanken voor de hulp en inzet in ons huis. Hartverwarmend!
Een hartelijke groet,
Jacob en Albertine Karels,
Jonathan, Lukas, Joël en Thomas

U bent van harte welkom op onze

achterbanavond
DV donderdag 28 januari
19.30u
Zuiderkerk
Zandlaan 16, Ede

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid in 2015!
We wensen u Gods zegen voor 2016.
Van de thuisfrontcommissie
Vooruitlopend op het financiële jaarverslag wil ik alvast een korte vooruitblik geven op het komende jaar. De inkomsten
en uitgaven van 2015 liggen rond de
48.000 euro. Naast God danken we u
voor uw steun!
Helaas zorgt de huidige zwakke euro ervoor dat we komend jaar rekening moe-

ten houden met een flink hogere begroting. Voor 2016 gaan we uit van een bedrag van 52.000 euro. Blijft u steunen?
Een hartelijke groet,
Gerard Ros, penningmeester

