Annemiek Peters
Molenstraat 91
4543 CN Zaamslag
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Giften:
v: NL56 INGB 0005 0985 93 of Rabo: NL62 RABO 0362 3972 44
t.n.v. Evangelische Gemeente de Kandelaar te Terneuzen,
ten gunste van: PROJECT HAVENEVANGELISATIE,
(Deze giften zijn belasting-aftrekbaar tot 1 mei 2018)
v: NL61 INGB 0002 7779 72 t.n.v. Annemiek Peters te Terneuzen.
mmmmmmmmm(Persoonlijke gift)
Zaamslag, maart 2018.
Lieve vrienden,

‘n Strijder in hart en nieren
de strijd om los te laten
En nu ….
Het is goed zo.
Deze tekst stond bovenaan de rouwkaart die velen van u ontvangen hebben.
Tijdens een ziekbed, dat eigenlijk al begonnen was in mei vorig jaar, hebben de specialisten in zowel
Terneuzen als Gent, lang gezocht naar wat er nu precies aan de hand was. Het was duidelijk dat zijn
leukemie terug was gekomen, maar waar kwamen al die andere klachten vandaan. Eind januari bleek dat
Guus een zeer zeldzame auto-immuum blaarziekte had, die gerelateerd was aan zijn leukemie. Vanuit
het UZ te Gent hebben ze een zeer dure medicatie gestart. En we hebben eigenlijk tot een week voor
zijn overlijden de hoop en verwachting gehad, dat dit medicijn zou aanslaan. Toen bleek dat Guus aan
zijn ziekte zou komen te overlijden, is hij naar huis gekomen. Ik heb Guus, samen met mijn geweldige
kinderen en de hulp van Buurtzorg mogen verzorgen. Guus was zo blij dat hij weer thuis was, vanaf dat
moment was hij ook compleet rustig. We hebben nog twee dagen met elkaar kunnen praten. Ik praten
dus, Guus moest alles opschrijven. Hij is rustig thuis ingeslapen en we hebben Guus samen met onze
kinderen en de naaste vrienden begraven en zo afscheid genomen.
Tja, en dan gaat er heel veel veranderen.
Het evangelisatiewerk, het hartesverlangen van Guus om zeelieden en eigenlijk iedereen die op zijn pad
kwam de boodschap van Jezus Christus te vertellen, gaat stoppen. Guus kon niet zwijgen over Christus
en Zijn vergeving en o zo grote Liefde voor ons.
Per 1 mei a.s. stopt de Vof. Daaraan gekoppeld, zijn giften die tot die tijd eventueel nog binnenkomen
via de Kandelaar, Project Havenevangelisatie, belastingaftrekbaar. Daarna dus niet meer.
Mocht u erover nadenken om mij prive te ondersteunen, dan graag. Deze giften zijn dan niet
belastingaftrekbaar, omdat het privegiften zijn. Ik moet nl van een zeer klein partnerpensioen gaan
leven en dat heeft tot consequentie dat ik eind maart ga vertrekken uit ons huis in Zaamslag en
voorlopig bij mijn jongste zoon ga inwonen. De woning kan ik dan gewoon niet meer betalen.
Ook de contactgegevens veranderen.
En nu wil ik iedereen bedanken, die ons al die jaren, hebben ondersteund, in gebed en financieel.
Ik ben blij en dankbaar dat jullie zo trouw zijn geweest. Zonder jullie hadden Guus en ik dit geweldige
evangelisatiewerk niet kunnen doen. Guus was jullie mond!

Veel liefs en Gods Zegen
Annemiek

Ik ben bereikbaar op
tel.
06-13219085
email: annemiekpeters@zeelandnet.nl
Uw mogelijke prive-ondersteuning :
NL61 INGB 0002 7779 72 t.n.v. Annemiek Peters te Terneuzen.
Namens Guus, bedankt !

