
Ondanks een lange, koude en donkere 
winter zijn onze harten gevuld met 
vreugde, want de Heer is aan het werk 
hier in Radovljica en we zijn getuige 
geweest van vele wonderlijke dingen die 
sinds januari zijn gebeurd.  
 
Januari en februari staan erom bekend de 
donkerste maanden van het jaar te zijn in 
Slovenië. Het aantal gevallen van zelfmoord 
stijgt en mensen worden depressief. We 
hoorden onlangs van vrienden van ons dat 
hun vriend zelfmoord gepleegd heeft. Toch 
hebben wij de laatste twee maanden meer 
mensen ontmoet die naar God verlangen en 
veel vragen hebben. Wij hebben ongelo-
felijke kansen gehad om het Evangelie te 
verkondigen. 
 
Snowboarden 
In januari zijn Gloria en ik naar een “Josiah 
Venture” huwelijksconferentie geweest in 
Krakow, Polen. Het was een verfrissende tijd 
voor ons allebei. Twee weken later ging ik 
naar Tsjechië met een groep voorgangers en 
toekomstige leiders uit Slovenië naar een 
conferentie over kerkstichting. Het was een 
goede tijd waarbij ik werd uitgedaagd om op 
diverse manieren mijn geloof in de kerk te 
heroverwegen. In februari kwam een groep 
‘snowboarders for Christ’ naar Slovenië voor 
een sportkamp. Zij beoefenen het snow-
boarden op professioneel niveau en deelden 
iedere avond het Evangelie. Veel jongeren 
hoorden tijdens dit winterkamp het Evangelie 
voor het eerst. Wilt u met ons bidden dat het 
zaad geplant is en vrucht zal dragen?  

Sinds januari preekt Sebastian weer in onze 
kerk. God heeft Sebastian  geholpen om te 
herstellen van een operatie. Hij had geen last 
van bijverschijnselen en kon weer volop aan 
het werk en is daar erg blij om. Bid voor deze 
kerk terwijl wij proberen het Evangelie te 
brengen naar een stad met vijfduizend  
inwoners  waarvan velen atheïst of  katholiek 
zijn. 
 
Bezoek Nederland 
Begin maart werden  Gloria en ik uitgenodigd 
om naar Nederland te komen en wel speciaal 
naar Deventer om een Slovenië weekend te 
hebben. Op zaterdag 9 maart kwamen we 
samen in het Evangelisch Centrum “Oase”. 
We hebben gebeden voor Gods voortgaande 
werk in Radovljïca en Slovenië in het 
algemeen, De volgende dag waren wij 
uitgenodigd om de eredienst te vieren met 
Gods gezin in Christus in de Oase. Hoewel 
wij niet dezelfde taal spreken en onze 
culturen een beetje verschillend zijn, delen 
wij één Christus en zijn wij deel van één 
gezin. Het was een geweldige tijd en wij 
werden bemoedigd in ons geloof.  
 
Gebedspunten:  

• In mei komen de auteurs van het boek 
LOVE & RESPECT bij ons een seminar 
geven over het huwelijk. Hierna  volgt een  
cursus van zeven weken. Wij stellen ons 
huis open voor de groep die deze cursus 
leidt. Eén op de drie huwelijken in 
Slovenië eindigt in een echtscheiding. Wij 
voelen de noodzaak om mensen te 
helpen de schoonheid te begrijpen van 
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‘Al zouden de bergen wijken en 
de heuvels wankelen, mijn liefde 
zal nooit meer van jou wijken en 

mijn vredesverbond is 
onwankelbaar – zegt de Heer, die 

zich over je ontfermt’  
Jesaja 54:10 

Beste vrienden en supporters,Beste vrienden en supporters,Beste vrienden en supporters,Beste vrienden en supporters,    

ons eerste jubileum viering van onze kerk 



Het is ons diepste verlangen dat de mensen in Slovenië 
God in hun diepste behoeften zullen leren kennen. 

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | De 

fam Forjan is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hen steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op:  
ING 254997 t.n.v. Stichting ECM-

Nederland, Deventer o.v.v.  
 “fam Forjan” |  

 

Forjan’s Ministry - Lancovo 9E 
Radovljica 4240 - Slovenië- +386 41 
419071 - sebastian.forjan@ecmi.org 

BLOG: www.sgforjan.com  
 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
 Slovenië  

naar zingeving 

JV huwelijk conferentie in Polen 

Anton in het midden - contact  

met de jeugd door middel van spelletjes 

Engels Kamp 2012 - het opbouwen van relaties 

Voordat wij eindigen willen wij twee 
financiële noden met u delen. 
Onze oude beamer is kapot. 
Tegenwoordig kan je bijna niet 
zonder. Wij zouden graag een nieuwe 
kopen voor onze bediening. Hij kost 
rond € 600 en als u ons daarbij wilt 
helpen, wilt u ons dat dan a.u.b. laten 
weten? 
 

In onze volgende nieuwsbrief zullen 
wij er meer over schrijven, maar in 
augustus nemen wij onze jeugdgroep 
mee naar de VS. Onze oude groep 
namen wij vier jaar geleden mee naar 
Noord Ierland en dat was erg 
succesvol. Anton gaat met ons mee 
om ons te helpen omdat de meeste 
deelnemers jongens zijn. Maar hij 
heeft niet genoeg geld om de kosten 
te betalen. Gloria en ik zullen 
proberen zoveel mogelijk te helpen, 
maar wij willen dit met u delen. Als 
God tot u spreekt om Anton te helpen, 
laat het ons dan a.u.b. weten en dan 
kunnen wij erover praten hoe u dat 
kunt doen. Dank u wel. 
 

Dank u voor uw gebed en uw 
financiële ondersteuning. Wij zijn echt 
dankbaar en waarderen uw betrok-
kenheid bij ons werk in Radovljica. 
 

Het gezin Forjan 
 

Sebastian, Gloria, Sebastian, Gloria, Sebastian, Gloria, Sebastian, Gloria,     

Patrik en SamuelPatrik en SamuelPatrik en SamuelPatrik en Samuel    

• Het Engelse zomerkamp zal 
plaatsvinden van 24 tot 30 juni. Bid 
voor alles wat daarbij komt kijken. 
Wij verwachten om en nabij veertig 
jongeren. De meesten daarvan 
hebben geen relatie met Christus 
en velen zullen het Evangelie voor 
het eerst horen. 

• Prijs God voor de relaties die hij 
ons geeft met jongeren. Onze 
wekelijkse jeugdclub op vrijdag 
gaat door. Er komen meer dan 
twintig mensen, waarvan de mees-
ten geen relatie met Christus 
hebben. Bid dat wij in staat zullen 
zijn om diepere relaties met hun op 
te bouwen en dat wij vrijmoedig 
zullen zijn in het delen van de 
hoop van het Evangelie. Bid voor 
Anton Zupan in wie wij de 
afgelopen vijf jaar hebben geïnve-
steerd. Deze zomer zal hij zijn 
diploma van de middelbare school 
halen en wij hebben erover 
gesproken om een soort jaarstage 
bij ons te doen. Hij is een 
verbazingwekkende navolger van 
Christus, bewogen met de kerk 
van Jezus en een zeer goede 
jeugdleider. Wij zouden graag zien 
dat hij het komende jaar meer tijd 
gaat steken in de bediening onder 
de jeugd in Radovljica en dat hij 
een groep jongeren zal gaan 
leiden. Hij zal support moeten 
werven en daarvoor kunt u bidden. 

• Een persoonlijke noot: ‘wij’ zijn 
weer in verwachting. Ons derde 
kind verwachten wij rond 22 
oktober. Wij zijn blij en opgewon-
den over deze zegen. Bid voor ons 
gezin, voor wijsheid in ouderschap 
en voor onze kinderen. Dat zij  
Jezus op jonge leeftijd al mogen 
kennen. 

Snowboarders geven hun getuigenissen 

het feit dat we allen verschillend zijn en om te leren hoe je één kunt worden. 
Wilt u bidden voor Gods aanraking in huwelijken en dat de cursus, die overal in 
Slovenië zal worden gegeven, vrucht mag gaan dragen in de levens van 
mensen? 

• Onze teamleden Chris en Ashley Wick gaan met hulp van een Amerikaanse 
kerk en met jongeren uit onze gemeente, gedurende vijf weken werken onder 
invaliden in Radovljica. Dit zal gaan plaatsvinden in de maanden mei en juni. 
Bid voor het team en voor veel gelegenheid om het Evangelie te delen. Bid dat 
wij constant bezig zullen zijn met deze invaliden nadat het team vertrokken is. 

• In mei zullen wij een speciale muziekgroep uit Noord Ierland hebben, “Slemish” 
genaamd. Behalve de plaatselijke concertavond  zullen ook andere gemeenten 
in Slovenië bezocht worden. Bid dat God deze groep zal gebruiken zodat men-
sen aansluiting met ons zullen krijgen en dat zij het Evangelie zullen horen? 


