Bemoediging
Zittend in de stoel in ons nieuwe huis met de zon schijnend door onze
huiskamer- word ik herinnerd aan het feit
dat God iedere dag opnieuw samen met
ons begint. Zoals Psalm 19 zegt: de
hemel vertelt ons hoe machtig God is en
laat aan iedereen zien wat Hij allemaal
gemaakt heeft en vertelt het elke dag en
nacht in zijn eigen taal. Het is geen
gewone taal, geen woorden of geluid,
toch gaat dit verhaal de hele wereld
over. God geeft ons de zon: elke dag
komt de zon weer stralend tevoorschijn
om ons zo te verwarmen. Wat een
bemoediging.
Verhuisd
Er is een hoop veranderd voor ons in de
afgelopen maanden. We kregen eind
september de vraag of we nog op zoek
waren naar een huis. Het huis waar we
woonden was een mooi huis, maar we
wisten dat dit niet een permanente plek
zou zijn aangezien de huur erg hoog
was. Dus ja, we waren op zoek. Na een
rondleiding hebben we samen met ons
team de tijd genomen om te overleggen
en te bidden wat de beste keuze zou zijn
voor ons. Een bijzondere ervaring omdat
we merkten dat het ons veel rust gaf.
Een plek die rust geeft en waar we als
gezin echt kunnen gaan settelen, want
het teruggekeerd zijn naar Nederland
dreunt op bepaalde momenten nog
behoorlijk door.
We wonen sinds eind november in ons
nieuwe huis, aan de andere kant van
Maastricht. We moeten nu wel wat

verder fietsen naar school, en ook de
missional community waarbij we betrokken zijn is nu wat verder weg van ons,
maar dit is uiteindelijk ook maar een
begrip. We voelen ons hier al behoorlijk
thuis en we zijn blij dat we deze keuze
hebben gemaakt.
VIND
Om herkenbaar te zijn als Missional
Community noemen wij onszelf VIND.
Een betekenis die je op allerlei manieren
kan uitleggen. Voor ons is het vooral een
uitnodiging naar mensen om ons heen
om samen God te vinden. De laatste tijd
hebben we onze activiteiten verder
uitgebreid en om herkenbaar te zijn
hebben we in onze activiteiten ook de
naam VIND een mooiere plek gegeven.
Eén keer in de maand op zaterdagmiddag nodigen we mensen van ons
netwerk uit om samen met ons gezellige
activiteiten te ondernemen. Dit hebben
we VIND FUN genoemd. De laatste keer
hebben we het spel ‘Jachtseizoen’ georganiseerd. Met verschillende telefoons
werden tweetallen op pad gestuurd met
de opdracht om binnen één uur door de
anderen gevonden te worden. Ondanks
het feit dat het behoorlijk sneeuwde was
het een supergezellige middag: we
trokken gezamenlijk op. Het was heel
laagdrempelig -daardoor kon iedereen er
gemakkelijk bij aansluiten- en binnen het
uur werden de tweetallen gevonden.
Daarna konden we genieten van een
heerlijke kop chocolademelk. We kregen
positieve reacties, dus dit gaan we vast
nog een keer doen!
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Uitnodiging voor VIND

‘Ons verlangen is als familie op missie samen meer over
God te ontdekken en samen een gemeenschap te vormen.’
We organiseren één keer per twee
weken op de zondagavond een
Discovery Bijbel Studie. Een
laagdrempelige bijbelstudie. We
nodigen hier mensen voor uit die
geïnteresseerd zijn om meer over
de Bijbel te leren, maar nog niet
echt veel bijbelkennis hebben. Het
is voor ons ook leerzaam om te
zien hoe de mensen hier de Bijbel
lezen en hoe zij naar zichzelf
kijken.
Elke maand organiseren we op
zondag een VIND FAMILY activiteit waar we proberen een
actueel onderwerp te bespreken
en dat handen en voeten te geven
vanuit een Bijbelse context.

Toneelstuk tijdens de kerstviering

Afgelopen maand hebben we
samen gekeken naar het thema
‘pesten.’ In de bibliotheek was er
een tentoonstelling over dit thema;
verhalen van mensen die gepest
waren of zelf gepest hadden. We
hebben het thema eerst samen
besproken in de Bijbelse context
en aansluitend zijn we naar de
tentoonstelling gegaan om hier
verder over door te spreken.
Super leerzaam voor ons allemaal.
We nodigen mensen die we kennen uit om hierbij aan te sluiten.

Uiteindelijk zijn er twee belangstellenden overgebleven. Samen
hebben we fijne gesprekken en
het is mooi om te zien hoe
iedereen zijn/haar eigen zoektocht
heeft naar de zin van het leven.
Hartelijke groet en Gods zegen,
Matthijs & Simone, Jorik,
Ilse, Faith, Caleb & Silas

COLOFON

Kerstviering

Afgelopen najaar hadden we het
verlangen om met VIND een Alpha
-cursus
te beginnen. Daartoe
hebben we mensen binnen ons
netwerk uitgenodigd. We hebben
een man uitgenodigd die we
kennen via school. Tijdens onze
gesprekken op het schoolplein
was hij geïnteresseerd in wat we
geloven en hoe wij het leven zien.
Hij was in eerste instantie erg
enthousiast en heeft de eerste
avonden meegemaakt. Daarna is
hij afgehaakt. Het is bijzonder om
te zien dat hij tijdens onze
ontmoetingen op het schoolplein
toch vragen blijft stellen over het
leven en over hoe we de Bijbel
lezen en dat hij inmiddels zelf ook
een Bijbel heeft gekocht.
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