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Lieve familie en vrienden,
Geen verborgen agenda
Een bureau met een openliggende,
volgeschreven agenda. Een vader die achter
het bureau zit. En een zoon die over de
schouder van de vader meekijkt in de
agenda. Dit was een plaatje dat onze collega
Jurjen voor zich zag toen we aan het begin
van het jaar als gemeente tijd namen om
God te zoeken voor dit nieuwe jaar. God
heeft geen verborgen agenda, maar geeft
ons het voorrecht om mee te kijken met zijn
plannen en ze samen met Hem uit te voeren.
Als Jezus al aangaf dat Hij niets uit zichzelf
kan doen, dan geldt dat zeker voor ons! We
verlangen ernaar om te groeien in het ‘zien
wat de Vader doet’. In deze nieuwsbrief
nemen we je graag mee op onze reis hierin.
Het verloren schaap en verloren hamsters
“He, Stan, ik zie je hamster achter de
wasmachine.” Nog geen vijf minuten eerder
had Stan gezegd dat hij die ochtend in de
kerk de gelijkenis van het verloren schaap
wilde voorlezen. En nu bleken z’n hamsters
ontsnapt! Toeval? We keken in elk hoekje en
gaatje totdat we ook zijn tweede hamster
gevonden hadden. We snapten nu nog beter
hoe God zich voelt om elk kind van Hem dat
verloren is. Na de dienst baden we met
Ioana (niet haar echte naam), die met onder
meer een drugsverleden opgenomen is bij
een bevriende stichting. De afgelopen weken
was ze een aantal keer weggelopen en op
straat beland. Sinds een paar dagen was ze
weer terug. Tot dan toe wilde ze niks van
God weten, maar nu vertelde ze dat ze zich
aan Hem wilde overgeven. Een paar dagen
later kwam ze op dit besluit terug, maar we
bidden dat dit ‘schaapje’ definitief door de
Herder gevonden wordt!

Beweging
Een rij dominostenen waarvan je de eerste
een duwtje geeft, waarna de rest omvalt; een
auto die in een hogere versnelling gezet
wordt; een schip met meerdere compartimenten dat in beweging komt; een
onophoudelijke stroom van mensen die naar
de kerk toe lopen omdat ze daar de
krachtige aanwezigheid van God ervaren…
Verschillende beelden die bij ons en onze
collega’s opkwamen tijdens momenten van
gebed.
Wat is het prachtig om getuige te kunnen zijn
van deze beweging. Zoals bij Daniela, die
tijdens hulpacties die we in haar wijk
gehouden hebben vaak de grootste mond
had. Op een zondag in december kwam ze
voor het eerst naar de kerk. De week
daarvoor had ze een hartinfarct gehad en
was in een coma beland. Haar familie en de
dokter dachten dat het ‘einde verhaal’ was.
Ze kwam bij en besloot de roepstem van
God niet langer te negeren en haar leven
met Hem samen verder te leven.
Een ander echtpaar kwam doordeweeks
langs bij de kerk. Ook zij kenden ons van
eerdere acties in hun wijk. Ze wilden weten
wanneer we diensten hadden. Het bleek dat
ze die zondag daarvoor voor het eerst naar
een kerk (een paar dorpen verderop)
geweest waren en zich daar bekeerd
hadden. Ze zochten nu een kerk dichterbij.
Later bleek dat twee gemeenteleden los van
elkaar deze mensen ‘toevallig’ ontmoet
hadden op straat en in het openbaar vervoer
en een bijzonder gesprek met hen gehad
hadden.

een hoopvolle
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ouders Marieke op bezoek

Zoveel mensen groeien op met het idee dat er niemand
naar hen omziet. De liefde van Jezus door ons heen
werkt genezend en brengt verandering.

Film
Beweging zien we ook bij de
‘Fireteens’. Dit jaar zijn we met de
oudste kinderen van de Firekids een
tienergroep bij ons thuis begonnen.
Het is een voorrecht om getuige te
zijn van momenten waarin deze 12en 13-jarigen voor elkaar bidden, tot
zegen zijn voor een aantal oudere
zieke mensen bij wie we langsgaan
en met elkaar het idee opvatten om
een film te maken waarin ze hun
geloof delen.
Wat is het ook bijzonder om getuige te
zijn van het wonder dat een man, na
zes jaar blind te zijn geweest, na een
operatie weer kan zien. Prachtig om
hem in het uur daarna alles te horen
beschrijven wat hij om zich heen ziet!

met de Fireteens op bezoek

In de ruimte naast ons huis is ook
volop beweging. Het renoveren van
de kantine (www.poftabuna.nl) is bijna
klaar. Nu is de fase aangebroken van
nog meer gesprekken met instanties
over de regelgeving en het getuige
zijn van hoe God gaat voorzien in de
keukenapparatuur.
Gebrek
Hoe kan Gods liefde in iemand blijven
die meer dan genoeg heeft om van te
bestaan, maar zijn hart sluit voor een
broeder of zuster die hij gebrek ziet
lijden?

Stan deelt hulpgoederen uit

Daniela

Op een dag groette Marieke een
vrouw die op haar sokken door de
sneeuw liep. Toen deze vrouw haar
vervolgens om wat geld vroeg, gaf
Marieke haar dit niet – iets waar ze
een minuut later al spijt van had. Ze
moest daarna denken aan bovenstaande tekst. Heel vaak mogen we
anderen helpen met goederen,
vervoer of wat geld. Maar tegelijkertijd
zijn er momenten waarin we excuses
vinden om niet te geven. Voordat we
naar Campina kwamen, had God
gesproken door een profetie dat God
ons zou gebruiken in het geven. Ons
gebed is dat we hierin meer op Jezus
gaan lijken. Geven heeft veel wijsheid
nodig, want uiteindelijk wil je dat
mensen op eigen benen kunnen
staan. Maar wat doe je als een gezin
in de bitterkoude winter geen hout
meer heeft? Als de stroom afgesloten
gaat worden vanwege achterstallige
betaling? Of als een gezin met een
baby’tje van 2,5 kilo je (alweer) geld
vraagt om poedermelk te kopen? We

hebben gemerkt dat God het meent
als Hij zegt dat Hij, wanneer wij
geven, voorziet in wat we zelf nodig
hebben en ons de bronnen geeft om
te kunnen blijven geven (1 Korintiërs
9:8-11).
Tot slot
Naast alle mooie momenten ervaren
we ook veel strijd en verdriet. Bijvoorbeeld in situaties in de gemeente
waarin conflicten, manipulatie of een
extreem rebelse houding een rol
spelen. Of als twee tienermeiden in
wie we geïnvesteerd hebben in een
ongezonde relatie met een oudere
jongen terecht komen, zomaar
vertrekken en alle banden (met thuis)
doorsnijden. We zien hoe God ons in
situaties waarin we zelf gebroken zijn,
leert om stand te houden en in gebed
de strijd aan te gaan. We sluiten af
met de wens dat we met elkaar blijven
groeien in het verstaan van Gods
stem! We horen daarin ook graag
jullie verhalen.
Bedankt voor jullie betrokkenheid!
Heel veel zegen en groetjes,

Jeroen, Marieke, Stan,
Micha , Elianne & Timon
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