
Berribrokkies
Nuusbrief van Fred en Paula 

Berrington
Sendelinge van Youth with a 
mission (Ywam) Mosselbaai

Baie dankie vir elkeen se omgee, gebede, bydraes, en deel
in ons bediening die afgelope jaar! Ons is deeglik bewus
dat ons deel is van ‘n liggaam en nie sonder julle kan, of 

wil werk in die Koninkryk van God nie.                             
Nogmaals Dankie!



UgandaIn November het 
ons in Uganda ons
kollegas besoek en
‘n Moslem 
evangelisasie
opleiding aangebied
vir die plaaslike
kerke en sendelinge.
Ons het ook ‘n
seminaar aangebied
in ‘n
vlugtelingskamp. 
Ons probeer die 
opleiding interaktief
prakties en visueel
maak.



Nigerië
Ons het dissipel
maker seminare
saam met ons
Amerikaanse
kollegas aangebied
in Abuja, Lagos en
Jos in Nigerië. Dit
was ‘n opvolg
geleentheid gefokus
op studente wat 
Ywam se aanlyn
kursus daaroor
gedoen het. Ons is 
aangeraak deur hul
ywer, gasvryheid en
vrygewigheid.



Timon
• Ons is so dankbaar vir die Here se 
guns en voorsiening. Timon het al 
sy vakke geslaag vir sy B.Sc IT graad
• Hy sluit 27 Januarie aan by Ywam 
Fire & Fragrance in Potchefstroom 
vir sy dissipelskapskool. 
• Hy werk as kelner in Desember
maar dit gaan maar klein duik
maak in sy koste van R75000 vir die 
kursus, verblyf en kos asook die 
uitreik
• Ek sluit sy bankbesonderhede in 
indien iemand gelei voel om by te
dra of hom maandeliks te
ondersteun.

Bankbesonderhede

• Timon Berrington

• FNB

• Rek no: 62645145617

• Tak:Mosselbay Mall

• Takkode: 210536 of 2353

• Spaarrekening

• Verwysing: dts



Bankbesonderhede
• Mikael Berrington
• FNB
• Rek no: 62835450058
• Tak:Mosselbay Mall
• Takkode: 210536 of 

2353
• Spaarrekening
• Verwysing: uitreik

Mikael

Mikael het ook sy eerstejaar
geslaag en ons is dankbaar vir
studiebeurse.
Mikael is baie betrokke by sy kerk, 
Shofar in Stellenbosch. Hy vertrou
ook die Here vir nagenoeg R7000 
vir ‘n kerk uitreik na Zimbabwe in 
Januarie 2022



•Bid asb vir die studente vir die praktiese toepassing
van wat hulle geleer het, een dame het al 23 
dissipelskapgroepe begin 

•Wysheid en leiding vir volgende jaar se reisplanne en
opleiding

Bankbesonderhede
• F. Berrington
• no: 1983 036374
• Nedbank
• Tak:Westgate
• Takkode: 198341
• Lopende/tjek rekening

Loof die Here saam vir Sy voorsiening vir die 
seuns se studies


