(Onderaan valt er regelmatig tekst weg, klik daardoor
hier voor de volledige weergave)
Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief:
- Judah's meester aangeraakt door
christelijk boek
- Een maand in quarantaine en cultureshock
- Vriend-boer vraagt veel aan Jacob over
Jezus
- Italiaans leren tijdens het verbouwen

- Kerk, community en verlangen
- Studentenvereniging komt handen uit
de mouwen steken
- Appartement nagenoeg volgeboekt in
zomer
- Bidden met een reizigster

Ora et Labora, bid en werk
Het verbaasd menig Nederlander dat we hier ook
echt een heuse winter hebben met flinke
nachtvorst. De huizen in Italië (en ik begreep van
andere zendelingen ook in andere zuidelijke
landen) zijn totaal niet gebouwd voor de winter,
amper geisoleerd is het moeilijk het behaagelijk te
krijgen in huis. Gelukkig met kussens voor de
kieren en een dik gordijn voor de glazen/metalen
voordeur, krijgen we het best aardig warm. Wollen
sokken en truien is echt een must-have. We kleden
ons hier veel warmen in de winter dan we dat in NL
deden.
De winter is ook een tijd van bezinning en reflectie. Zoals jullie in de vorige mail hebben
kunnen zien, hebben we gereflecteerd en plannen gemaakt voor het nieuwe jaar. We
merken hierin dat we verlangen ons constant af te stemmen op de Heilige Geest, waar Hij
wil dat we aan het werk zijn, met wie en wanneer.
Gods werk is niet te forceren. Je kunt altijd van alles organiseren dat het al heel wat lijkt,
maar we willen niet vervallen in een organiseer/activiteiten missie, maar met en bij
mensen zijn... en soms vraagt dat gewoon heel veel uitproberen en soms gaat er ineens
een deur wagenwijd open dat je ineens met iemand bid, of je verhaal met Jezus aan je
vriend-boer verteld... daarover lees je zo meer.
Bid en werk. Niet het één of het ander, maar met elkaar verweven, als we bidden
werken we en als we werken bidden we. (uit: Bidden, wenen, waken)

Corona en culture-schock
Ook wij hebben plat gelegen met corona,
vooral Janneke heeft er veel last van gehad.
Gelukkig zijn we (op wat geur en reuk
verfijning na :-)) helemaal genezen.
Er was een uitbraak op de school van de
jongens en inclusief een preventieve
quarantaine van een week, zaten we in
totaal 4 weken in quarantaine. Enorm lang.
En voor ons totáál nieuw hoe je hier communiceert met de gezondheidsorganisatie (soort
GGD). Er is niets van redelijkheid bij, je word slecht geinformeerd over je mogelijkheden
(wel/niet testen, wel/niet vaccineren) er bestaat maar 1 regel die men als gelden
communiceert, en als niet-italianen weten we nog niet zo goed waar de andere paadjes
liggen. Ik heb ruzie moeten maken met de beste mevrouw aan de telefoon, anders hadden
we nog 2 weken extra thuis gezeten. Gelukkig hoor ik links en rechts dat dit hier 'heel
normaal' is... De berichtgeving in het algemeen door school, maar ook bijvoorbeeld het
weerbericht, is soms haast poetisch en meestal niet echt 'to the point' waardoor je tussen de
regels door het totaalbericht moet ontcijferen. :-)
Spirituele zoeker aangeraakt door Jezus

Al een tijdje stond er een camper dichtbij
ons huis met een Nederlands kenteken, er
bleek een nederlandse vrouw in te wonen
die voor onbepaalde tijd op reis was. We
nodigden haar uit en hebben veel gepraat
over haar en ons leven. Ze was spiritueel
erg op zoek, daar hebben we veel over
gepraat. Voor dat ze in het appartement een
nachtje zou slapen hebben we met haar
gebeden. Dit raakte haar enorm...
God weet hoe het verder met haar gaat, ze
liet een potje zelfgeplukte thee achter.
We zoeken naar leiding of we bepaalde
tijden in het jaar een parkeerplek aan gaan
bieden voor campers, met jongeren die
vaak voor een jaar of langer op weg gaan,
vaak om spiritueel richting te vinden.

Foto: Demonstratie in Verona
Tijdens een uitje met elkaar naar de
binnenstad belanden we in een
demonstratie tegen de maatregeling m.b.t.
covid-19
Er is onder de bevolking veel onrust,
ongevaccineerden verliezen hun banen als
zij in het onderwijs of zorg/dienstverlening
werken of 54+ zijn.
Als niet gevaccineerde kan je op dit
moment niet meer naar openbare
gebouwen zoals het postkantoor (waar je je
rekeningen betaald voor gas/licht/water), de
bank, het gemeentehuis, boekhouder etc.

Community en verlangen

Elke andere zondag en elke donderdag
komen we samen met Iris. Zoals veel jonge
mensen voelt ze zich niet thuis in de kerk.
En langzamerhand beginnen wij te
begrijpen waarom. Wij voelen ons na een
dienst (waar we die andere zondag heen
gaan) nog steeds geestelijk niet gevoed.
Het bepaald ons steeds weer bij de
geestelijke nood waardoor God ons
uiteindelijk ook riep. Maar het is verdrietig
dat blijkbaar zoveel kerken genoeg hebben
aan een oppervlakkig evangelie. Het is heel
verschillend met wie er preekt en we
ervaren het contact met verschillende
Zondags vieren we met de jongens dat we bij
Jezus horen, door de bijbel te lezen, ervaringen gemeenteleden wel als heel waardevol en
bidden en kijken uit naar wat God hiermee
delen, bidden en zingen met elkaar.
Donderdagavond beginnen we met een maaltijd in de toekomst wil doen.
en als de jongens op bed liggen lezen we met Tegelijkertijd zien we uit, en bidden we
concreet dat onze huis-community zich zal
elkaar een boek en bidden voor elkaar en
uitbreiden
mensen om ons heen.
De school van de jongens functioneert als
een community, nu het af en toe weer warm
genoeg is buiten... wordt een verjaardag
met de hele klas gevierd inclusief ouders.
We kunnen steeds beter communiceren en
bouwen een aantal waardevolle relaties op.
Ook de jongens krijgen vriendschappen!

Project, huis en werkman
Terwijl er hard gewerkt wordt aan de
verbouwing van het huis, stromen de
reserveringen voor de zomervakantie
binnen, zelfs de meivakantie is volgeboekt!
We krijgen er al heel veel zin in!
In mei hoopt er een studentenvereniging uit
Nederland te komen, met het doel praktisch
de handen uit de mouwen te steken en
elkaar geestelijk te versterken. Ze gaan geld
ophalen voor picknicktafels. Dit is geweldig
voor de pizza avonden waarmee we in het
voorjaar weer gaan beginnen! Daarbij gaan
we biddend mensen uit ons groeiende
netwerk uitnodigen en zien we uit naar het
werk van Gods Geest daardoor heen!
Ondertussen helpt een Italiaanse man
Jacob met de verbouwing, fantastisch ook
voor de taal!

Dank- en bidlijstje
Dankpunten:
- Geweldige opbrengst steprace
- Gelegenheden om te delen
- Fijne vieringen met Iris
- Waardevolle relatie met de kerk
- Vrienden voor ons en de jongens
- Goed herstel na Covid
- Veel boekingen
Gebedspunten:
- Dat God zal doorwerken in de
verschillende personen die we genoemd
hebben
- Een goede vriend dichtbij voor Jacob
- Taal
- Verbouwing van het huis
- Pizza avonden
- Dat er iemand zal toegevoegd worden aan
de huis- community
- Gezegende ontmoetingen met gasten

Wil de fam. van Vuuren die ons
trouw een bemoedigend kaartje
stuurt, er de volgende keer hun
adres bij zetten zodat we jullie
kunnen bedanken?

Laatst was onze vriend-boer op bezoek, hij
zegt altijd tegen Jacob hoe bijzonder het is
om zo'n gelukkig gezin als ons te zijn.
Jacob heeft al veel met hem gepraat en
deze keer heeft Jacob zijn getuigenis
gegeven waar onze vriend erg van onder
de indruk is. Binnenkort komt hij eten...

Sponsor voetbaltafel gezocht!
Tijdens feestjes, pizza avonden en als
er een grotere groep mensen bij elkaar
zijn is het altijd lekker ongedwongen
om met elkaar te tafelvoetballen en
relaties te leggen met jongeren en
kinderen (soms ook met volwassenen
haha). We zouden er heel graag 1
(buiten) neerzetten! We zagen alleen
dat een goede voetbaltafel nogal wat
kost! Vind u/jij het leuk om hiervoor
een eenmalige gift te geven? Doe dit
dan hier, onder vermelding van
'voetbaltafel'.
De link kan ook gebruikt worden om je
aan te melden voor maandelijkse ons
te steunen!

Judah's meester geraakt
door een boek!
Het lijkt ons fijn om de giften ook te
kunnen gaan gebruiken voor boeken
en bijbels om uit te delen. Ik heb bijv.
de meester van Judah n.a.v. een
studie op school een christelijk boek
gegeven die in het Italiaans vertaald
was. Hij was hierdoor geraakt! Dat is
dan zo bijzonder!
Maar eerlijk gezegd zou ik dat veel
vaker willen kunnen doen, alleen is ons
budget daar niet toereikend genoeg
voor...

Lieve groet uit Verona,
Jacob & Janneke
Judah & Jezra
Via Brazze 50, 37132
Verona, ITALIA
Jacob: +39 328 167 1179
Janneke: +39 351 944 1234
www.casadellavitaverona.com
Voor giften klik hier

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u casadellavitaverona@gmail.com toe aan uw adresboek.

