Klopklop 1 juli 2021

Het MST is bereikbaar
Dagelijks telefonisch tussen 09.00-15.00 uur
06-48456177
Daisy:

‘Als ik hier naar toe kom
voel ik liefde’
Tekst: Toon van Kaam - Foto: Jan Nieuwstad
“Ik ben in 2020 bij het MST begonnen. Ik was het
thuiszitten zat, de muren kwamen op mij af en met
boodschappen doen en poetsen was ik ook wel
gauw klaar. Dankzij Lydia ben ik hier terechtgekomen.” Aan het woord is Daisy (62). Ze wil dolgraag
haar verhaal vertellen.

me. Ik ben gescheiden maar ik ben nog steeds

“Hier voel ik me thuis. Als ik hier naar toe kom voel

goede maatjes met mijn ex-man. We hebben

ik liefde want ik mag zijn wie ik ben. Ik babbel met

destijds samen besloten niet met elkaar verder te

iedereen. Ben hier nu drie dagdelen per week, tel-

gaan. Onze kinderen wonen in Zweden, België en

kens van 11 uur ’s morgens tot 2 uur ’s middags. Ik

hier in Tilburg. In 1992 ben ik naar Nederland ge-

zou hier meer willen doen. Ik pak alles aan wat ze

komen. In 1998 ben ik bekeerd tot Jezus die mijn

mij aanbieden. Ik heb me daarvoor ingeschreven.

redder en verlosser is. Elke zondag ga ik naar de

Hopelijk komen de versoepelingen snel.”

Destiny Church hier in Tilburg. Het geloof is nu

De telefoon gaat. Even opnemen. Het gesprek gaat

heel belangrijk voor mij. Ik zie hier zoveel mensen

in het Papiaments, aan de andere kant van de lijn

met problemen: mensen die dakloos zijn, men-

is iemand uit Curaçao die de weg kwijt schijnt te

sen die geen eten hebben, mensen die de weg

zijn. Daisy legt uit waar ze moet zijn.

kwijt zijn. Als ik een groot huis had zou ik ze graag

“Thuis zorg ik voor een meisje, niet mijn kleinkind,

helpen dan mogen ze bij mij intrekken. Ik draag

van 11 jaar en ook mijn kleinzoon van 21 is nog bij

God in mijn hart.”

Van 26 juli t/m 6 augustus en
van 23 augustus t/m 3 september is er
alleen op donderdagmiddag Gasthuisspreekuur

Klopklop 1 juli 2021 vervolg

Ontmoeting in de tent:
maandag, woensdag en vrijdag
van 12.00 tot 14.00 uur

Nieuw leven
Nadir heeft een mooie
zoon gekregen: Jozua!
Hij is inmiddels ongeveer
zes weken oud.

We wensen Nadir en haar
gezin heel veel geluk!

Ik wil met iemand spreken…
- Er zit je iets dwars.

Een probleem groeit je boven het hoofd.
- Je wilt graag iemand spreken.
- Je kunt terecht bij het MST.
Bel 06-48456177 en maak een afspraak.

Het MST is gesloten van 7 t/m 22 augustus.

