Lieve broeders en zusters,

december 2021

Kerstmis komt eraan en de mensen in de Molukken proberen zoals gewoonlijk hun familie
voor te bereiden op kerst. Maar zoals u weet hebben we vorig jaar en dit jaar een andere
kerst. De Indonesische regering probeert haar volk te beschermen tegen het Corona-virus
en staat niet toe dat alle christenen in de kerk met Kerstmis komen bidden. Maar slechts de
helft van de mensen kan naar de kerk gaan. De situatie is niet gemakkelijk. Maar ondanks
het Coronavirus, waardoor mensen werkloos zijn geworden, niet genoeg geld hebben voor
eten en bijvoorbeeld schoolgeld, uiten de mensen hun solidariteit voor elkaar. Ik denk dat
dat goed nieuws is met Kerstmis.
Ook u maakt als adoptieouder deel uit van de mensen die hun solidariteit uiten. Met andere
woorden door uw donatie te sturen en uw liefde te delen met de kinderen in de Molukken,
zullen zij zich kunnen voorbereiden op hun toekomst. U bent de handen van God om te
dienen en u bent het hart van God om degenen lief te hebben die uw zorg en liefde echt
nodig hebben.
Namens de kinderen die u helpt, wil ik zeggen: "Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar".
Hartelijk bedankt.

Pater Yoseph Rettob, msc
Ambon, Maluku

P.S. Voor wie het droevige nieuws nog niet gelezen of gehoord heeft, delen we u mede dat op vrijdag
20 augustus 2021 plotseling is overleden: pater Cornelis Böhm, msc. Sinds het overlijden van Mgr. A.
Sol in 2016 heeft pater Böhm een belangrijke rol gespeeld bij het Ambonadoptieproject in Ambon. Hij
zorgde voor de continuïteit van het project door de juiste mensen aan te stellen in Ambon. We zijn
hem enorm dankbaar. Dat hij moge rusten in vrede. In overleg met de MSC-raad is besloten dat pater
Joseph Rettob, msc nu de algehele leiding heeft over het Ambonadoptieproject. Pater Rettob werkt
met verschillende medewerkers, die voorheen reeds betrokken waren bij het Ambonadoptieproject.
Zij zorgen ervoor, dat de giften bij de juiste kinderen terechtkomen.

