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Kerstgroeten 2017
Aan allen die ons werk voor en met de gehandicapte kinderen en volwassenen in Vicente
Guerrero gestadig hebben gesteund gedurende de 11 jaar van ons verblijf in Mexico.
Het schrijven van deze nieuwsbrief vanuit ons huis in Sherwood Park in Canada geeft aan de
ene kant een ongewoon en leeg gevoel en aan de andere kant is het heerlijk om nu te
midden van de kinderen en kleinkinderen te zijn.
Zoals sommigen van jullie al weten, leidde problemen met de heup van Dirk ons in de
afgelopen zomer naar een specialist in Edmonton en hij adviseerde ons om terug te keren
naar Canada omdat de medische hulp die nodig is niet in Mexico verkrijgbaar is. Dat advies
was niet makkelijk te verwerken maar we beseften dat hij gelijk had.
Eind oktober hebben we de spulletjes ingepakt en kon de verhuizing beginnen. We zijn heel
erg dankbaar voor de hulp die we kregen van vrienden vanuit de missie die ons hielpen met
het laden, herladen en het rijden van de verhuiswagen om onze spullen in Canada af te
leveren.
Tijdens de laatste middag in Mexico werden we verrast met een programma, samengesteld
door het onderwijzend personeel en de kinderen van de Learning Center. In één woord, het
was ongelooflijk en heel ontroerend om dit afscheid van hen te mogen ontvangen. We zullen
de vele, vele bedankjes en bemoedigingen van de medewerkers en de ouders van de
kinderen niet snel vergeten.
We zijn erg dankbaar dat de programma’s in de missie gewoon door kunnen gaan, geleid
door Esher Torres in de school en Benjamin Mucino in de werkplaats.
We hebben een korte video bijgesloten die via You Tube te bekijken is.
We danken jullie allen voor de bemoedigingen en jullie steun die we mochten ontvangen
gedurende de laatste 11 jaar, via de e-mails, de bemoedigingen en de giro. De rekening blijft
open en onder onze verantwoordelijkheid en controle. We verzekeren jullie dat elke euro
die binnenkomt volledig naar de Mexicaanse rekening overgemaakt wordt en ten goede
komt van het programma voor de gehandicapte kinderen.

Wij danken jullie nogmaals voor de steun en bemoedigingen die we mochten ontvangen
gedurende de tijd dat we in Mexico woonden.
Moge onze Hemelse Vader jullie allen zegenen op dezelfde manier hoe jullie ons gezegend
hebben.
We wensen jullie een gezegend Kerstfeest toe en een nieuw jaar gevuld met de nabijheid
van Hem die de hemel verliet en woning maakte in de harten van hen die Hem liefhebben.
Dirk en Mary Kos
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https://youtu.be/k-3T_D0rY-I

