Beste familie en vrienden,
Feestje in gebed
Dank jullie wel voor jullie betrokkenheid en
gebed. In Handelingen 4 worden we
bemoedigd over gebed. Petrus en
Johannes waren gevangengenomen, hun
bevrijding vierden ze met ‘een feestje in
gebed’. Ze baden met woorden uit het
Oude Testament. Ze keken naar hun
geschiedenis met God. Daarna baden ze
niet dat God hun veiligheid zou geven en
zou beschermen, maar dat God hun
vrijmoedigheid zou geven om het goede
nieuws te vertellen. Laten we in deze tijd
van terreur, aanslagen en angst bidden om
vrijmoedigheid om door de Geest geleid te
worden en Gods liefde te verkondigen.
In mei is Roland naar Bulgarije geweest.
Zijn vlucht werd geannuleerd, maar door
Gods genade vloog hij via Engeland naar
Bulgarije en miste hij niets van de
geplande ontmoetingen en de reis in
Bulgarije. Hij heeft Dimitri en zijn vrouw
Maria mogen bemoedigen in hun werk. Zij
werken voor New Hope, een zendingsorganisatie die zich aangesloten heeft bij
ECM. Roland werkt nauw samen met 32
zendingswerkers in onder meer Hongarije,
Oekraïne en Bulgarije om hen in te laten
stromen bij ECM. Voor dit werk is drie jaar
uitgetrokken;
bezoeken,
skypen en
trainingsdagen. We zijn nu halverwege.
Roland vraagt om gebed voor dit proces
en ook voor de verschillende projecten
waar geld voor gevonden moet worden. Er
zijn momenteel 31 projecten, zoals
zomerkampen, vluchtelingencentra, radio-

programma’s en nog veel meer. In het
bijzonder vraagt ECM gebed voor het
opzetten van een huis voor alleengaande
moeders in Timisoara, Roemenië. Dit huis
wordt binnenkort geopend en heeft zo’n
€55.000 per jaar nodig.
Contactmomentje
Ik, Carolien, ben een ‘membercare facilitator’. Dit houdt in dat er verschillende
ECM’ers onder mijn vleugels zijn. Ik
probeer regelmatig
met
hen
een
contactmomentje te hebben om te horen
hoe het gaat. De hele organisatie is
onderverdeeld en zo hopen we zorg te
dragen voor een ieder binnen ECM. In
november heb ik weer trainingsdagen
hiervoor. Eind juni gaan we hopelijk naar
David en Hollie Delameilliere. Zij wonen en
werken in Kortrijk (België).
Vorige keer schreef ik over de
betrokkenheid van Stephen bij het interkerkelijke tienerwerk hier in Maastricht.
ICU (In Christ United) telt zo’n 25 tieners.
Tijdens het hemelvaartweekend waren
acht tieners en vijf leiders te vinden op het
interkerkelijk
tienerevent
Impact
in
Zoetermeer. Leonie, die in het gebedsteam
zat, zei: “Het was zo mooi om God aan het
werk te zien, zowel bij onze tieners als
anderen.” Verschillende van deze tieners
waren echt bezig met hun relatie met God.
Het was een feest om allerlei leuke spelen
te doen. Ook was het zo goed om de
tieners te zien deelnemen aan de outreach
-activiteit, die onder meer bestond uit een
spel spelen met ouderen.
We zien uit naar de komende maanden.
Het natuurschoolplein waaraan Roland
heel hard heeft gewerkt om het te laten
worden tot wat het nu is, wordt op 14 juni
officieel geopend. De kinderen ervaren het
als een feest als zij compost mogen zeven,
zaadjes mogen planten en ook de
aardbeien mogen proeven. Dank God voor
dit getuigenis; ook voor de buurt waarin de
protestants-christelijke school staat.

Dimitrie and Maria Todorov family

Nacht zonder dak
Bid ook voor ‘Nacht zonder dak’, dat zal
plaats vinden op 8 tot 9 juli aanstaande.
De tieners zullen een nacht in kartonnen
dozen slapen om zo geld op te halen voor
dakloze jongeren in Bolivia. Door zelf op
deze manier een nacht te ‘slapen’ en door
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Laten we in deze tijd van terreur,
aanslagen en angst bidden om
vrijmoedigheid om door de Geest
geleid te worden en Gods liefde
te verkondigen.

liefde

Maastricht: zo'n grote stad, zoveel mensen die elkaar
voorbij lopen zonder te groeten terwijl een glimlach
niets kost. Jezus nam de tijd om met de mensen
maaltijd te houden. Wij willen graag een beetje tijd met
onze naaste delen om Gods liefde te laten ervaren.
de informatie die wordt gegeven
tijdens dit event, zullen zij iets meer
begrijpen/ meevoelen van en met
dakloze jongeren.
www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/
maastricht-08-07-2017

Nacht zonder; dak de tieners zullen
in kartonnen dozen slapen

Het impact tienerweekend

Eenheid
Met de deelnemers aan de
woensdagkring hebben we dit jaar
de brief aan Efeze bestudeerd.
Tijdens de laatste keer keken we
naar ons beeld van het woord
'eenheid' en wat in Efeze hierover
geschreven en gezegd wordt. Mooi
om ons hierin te verrijken. Eind juni,
begin juli willen we graag een
maaltijd houden met de kring en de
buurt. Bid dat veel buren mogen
proeven dat de Heer goed is. De
moeders uit de buurt zijn ook alweer
een keer bij elkaar geweest. Eén
van hen is de vrouw van de
predikant van de internationale kerk
en wij geloven dat de Bijbel zegt dat
daar waar liefde tussen volgelingen
van Christus wordt ervaren, dit zijn
liefde weerspiegelt. Bid dat de
andere drie moeders ook Hem leren
kennen.

familiefeest

Familie
Medio mei hebben we met een
groots familieweekend gevierd dat
mijn ouders op 13 juni DV 55 jaar
getrouwd zullen zijn. We zijn
dankbaar voor hun voorbeeld in
geloof en trouw. Hun huwelijk staat
op het fundament van de Bijbel en
gebed. Tijdens de dankdienst werd
dit op veel manieren verwoord. ‘Sub
umbria Dei’ staat in hun ringen:
‘Maar achter ons staat God.’ Hun
getuigenis: “We kunnen alleen

55 jarig huwelijksjubileum

feest in de partytent

de schooltuin

dankbaar zijn dat we vanuit en door
Hem mogen leven en samen trouw
zijn gebleven aan elkaar.” Het was
heerlijk weer en een prachtig
weekend.
Op 27 mei was Rolands moeder
jarig en ik mocht bij haar zijn op
deze dag. Roland en ik gaan om de
beurt elke drie weken naar haar toe
om bij haar te zijn en voor drie
weken te koken. De zorg voor onze
ouders is een geschenk dat we aan
hen terug mogen geven.
Rhiannon hoopt op 17 juli
aanstaande op kamp te gaan. Ze
heeft er nu al zin in. Allemaal
meiden die graag een vakantie
vieren en tegelijkertijd ook leren
over onze geweldige God en die
uitzien naar gesprekjes met de
mensen in de buurt onder het genot
van een ijsje of een glas thee en het
samen lezen van de Bijbel .
Dankjewel voor je gebed en
bemoediging. De zomer geeft een
mogelijkheid om ons hier in
Maastricht te ontmoeten. Het zou
fijn zijn om bij te praten en onze
ervaringen te delen. Ons gebed is
dat we Hem mogen dienen en Hem
niet in de weg zullen staan voor zijn
plan met Maastricht
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