Prediker 4:9 en 12

Lieve vrienden,
Inmiddels ben ik alweer ruime tijd terug
in Athene en er is weer een heleboel
gebeurd waar ik jullie graag over
bijpraat. In een volgende nieuwsbrief,
want deze brief staat in het teken van
een heel leuk nieuwtje: Angelos en ik
gaan trouwen!
Verloofd
Zoals de meesten inmiddels weten,
hebben Angelos en ik elkaar ruim een
jaar geleden in onze kerk ontmoet en
het was mij al heel snel duidelijk dat ik
deze man niet zomaar mocht laten
lopen. Daar dacht hij gelukkig hetzelfde
over. Afgelopen kerst hebben wij ons
verloofd en over een kleine maand, op
16 maart, hopen wij in onze kerk in
Athene te trouwen.
Angelos is opgegroeid in onze kerk en
een paar jaar geleden tot een bewust
persoonlijk geloof gekomen. Hij runt in
de zomer een restaurant op Santorini.
Daardoor is hij de helft van het jaar daar.
De winter is hij in Athene. We voelen ons
allebei gezegend dat we iemand hebben
gevonden met wie we qua geloof op één
lijn zitten en elkaar kunnen opbouwen
en bemoedigen. En ik ben heel blij een
man te hebben die achter mijn
zendingswerk staat.

Dakloze vrouwen komen op vrijdag voor
een douche en wat liefde naar onze kerk

Santorini
Dat hij de hele zomer op Santorini is,
heeft natuurlijk ook consequenties voor
mij. Voor nu en voor de toekomst. Ik
vertrouw erop dat God een heel goede
reden heeft om ons de helft van het jaar
op Santorini te willen hebben. Wie weet
wat wij daar in de toekomst kunnen
betekenen? In elk geval willen we de
gelegenheid van ons huwelijk gebruiken
om aan het eind van de zomer ook op
Santorini een feest te geven met een
dankdienst. Voor veel van onze familie
en vrienden daar is dat misschien wel de
eerste keer in hun leven dat ze het
Evangelie op een begrijpelijke manier
kunnen horen.
Nadat ik in mei mijn taalcursus afrond,
hoop ik in de zomer fulltime te gaan
werken op Santorini. In het najaar keren
we dan terug naar Athene en zal ik mijn
taalstudie verder oppakken en mij weer
met de bediening hier bezighouden.
Samen met ECM zijn we aan het kijken
wat hierin de mogelijkheden zijn, wat
wijsheid is. Zodra er meer duidelijkheid
is, laten we het jullie natuurlijk weten.
My Big Fat Greek Wedding?
Voor nu ben ik dus, naast de taallessen
die ik vijf dagen per week doe, volop
bezig met het organiseren van onze
bruiloft en het toeleven naar en
voorbereiden op ons huwelijk. Het
organiseren van een bruiloft biedt weer
een heel nieuw en verrassend inkijkje in
de cultuur.
Vaak wordt mij gevraagd of het echt zo
is als in de film My Big Fat Greek
Wedding. Nee, gelukkig niet, maar
sommige dingen… Elke week ontmoet ik
wel een nieuw familielid, Griekse
families zijn echt enorm. ‘Boubouniëres’,
zakjes met amandelsnoepjes als
bedankje voor de gasten, zijn kennelijk
echt onmisbaar en het is absoluut not
done om ’s morgens een fotoshoot te
doen, voordat je echt getrouwd bent in
de kerk. Traditie is hier een stuk
belangrijker dan in Nederland en het is
heel boeiend en soms uitdagend om hier
een goede weg in te vinden. Hoe ben je
respectvol, maar laat je je niet
meeslepen in de verwachtingen van
anderen?
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‘Het is beter om met z'n tweeën te zijn
dan alleen. En als ze met z'n drieën
zijn, zijn ze nóg sterker. Net zoals een
driedubbel touw niet gauw zal breken.’

hoop

Studeren in de universiteitsbibliotheek

Bezoek van Peter en Anna, mijn
leidinggevenden vanuit ECM INT

dat ondanks de gebrokenheid van de wereld, er een
God is die om ons geeft en die vol liefde, genade en
compassie omziet naar zijn verloren kinderen.

Ik ben heel dankbaar voor Angelos
en mijn schoonfamilie en vrienden,
die heel geduldig al mijn vragen
beantwoorden en die mijn eerste
pogingen om Grieks te praten
aanmoedigen en liefdevol corrigeren. Vanaf het begin voelde ik
mij hier welkom, maar door het
beter leren kennen van de cultuur
en de taal, en het letterlijk
onderdeel worden van een Griekse
familie, voel ik mij steeds meer
opgenomen tussen de Grieken!
In een volgende brief weer meer
inhoudelijke informatie over mijn
bediening. Voor nu ga ik dus een
paar maanden verder met de
taalstudie. Daarna neem ik een
paar maanden om mij meer te
focussen op mijn huwelijk en mijn
nieuwe leven en na de zomer zijn
we weer terug voor een nieuw
seizoen in Athene.

Gebeds- en dankpunten:
• Mijn verloving en
voorgenomen huwelijk met
Angelos!
• De voortgang van de taal- en
cultuurstudie.
• De periode op Santorini deze
zomer, mijn werk en leven
daar. De afgelopen periode
was in een heleboel opzichten
stressvol. Mijn gebed is dat
het komende jaar een nieuwe
balans zal brengen, van
waaruit ik samen met Angelos
tot zegen mag zijn voor de
gemeente hier.
Dank jullie wel voor jullie gebed,
jullie steun en jullie meeleven! En
mocht je heel toevallig op 16
maart in de buurt zijn, dan ben je
natuurlijk van harte welkom op
onze bruiloft!
Heel veel liefs, Manuela
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