


Getuigenissen: 

* De conferentie gaf ons onze cohesie terug en ook ons gevoel van bij elkaar horen.  
* De Heer gaf een teamspirit in ons gezin en zeker ook in onze kinderen. 
* Er was een omvangrijke verandering in mijn hart en gedachten, veel veranderingen in 
denkwijze en gedrag jegens families en relaties.  

----- 

Het nieuwe activiteitenjaar van King's Kids 
is ook begonnen voor de kinderen, jonge 
tieners en jeugd.  
Het kinderteam (4 - 11 jaar) heeft meer 
momenten van aanbidding en gebed en in het 
bestuderen van het onderwerp "wie zijn we 
als kinderen van de Koning". Twee van onze 
kinderen zitten in deze groep en een van hen 
helpt ook mee.  
De jonge tieners (11 - 13 jaar) besteden veel 
tijd in de gebedsruimte. Ze vinden de sfeer 
daar heel fijn en ze leren ook wat het is dat 
we geloven en hoe we dat anderen kunnen 
uitleggen. Onze andere twee kinderen doen 
mee in deze groep.  

Zeer snel beginnen we met kerstoptredens 
samen met andere organisaties. We zullen 
liederen, dansen en drama's opvoeren en 
getuigenissen geven om hen te ondersteunen 
in het evangelie vertellen aan 
schoolkinderen, kerkleden en Arabische en 

Joodse toeristen in o.a. Nazareth en Jeruzalem. Bid alsjeblieft voor een goed seizoen waar 
velen de echte boodschap van kerstmis zullen horen en zullen weten dat ze kunnen kiezen om 
Christus Jezus te volgen ongeacht hun achtergrond, leeftijd of welke blokkade dan ook.  

We zullen ook snel het Sababa Arabisch-Joodse jongerenprogramma herstarten en we bidden 
dat de Heer het juiste team bij elkaar zal brengen om deze jongeren te dienen en ook de juiste 
jongeren om in hen de geweldige roeping van eenheid in het Lichaam van Christus in dit land 
en wereldwijd te ontsteken.  

Dank jullie wel dat jullie ervoor kiezen om van onze familie te houden en voor ons te bidden 
en te zegenen. We zijn bijzonder gezegend te weten dat we vrienden en familie hebben die zo 
aan ons denken.  

We wensen jullie een mooi vakantieseizoen met veel vreugde en vrede in jullie eigen huis en 
voor iedereen om jullie heen.  

Met vriendelijke groet, 

Alon en Rajaa' Grimberg, House of Light.  



 


