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“Het is soms moeilijk om de Here 
onze God te danken, vooral 

wanneer je te maken hebt met 
lijden, verdriet en gemis.”  

Een voorwerp van dankbaarheid  
Dank God in alle dingen. Zo begonnen we de 
Nieuwjaarsdienst in de International Christian 
Fellowship in Wageningen. De spreker 
benadrukte ‘in alle dingen’ niet voor alle 
dingen. “Het is soms moeilijk om de Here 
onze God te danken” zei hij “vooral wanneer 
je te maken hebt met lijden, verdriet en 
gemis.” Daarna werden de gemeenteleden 
uitgenodigd om iets te delen, naar aanleiding 
van een meegebracht voorwerp, waarvoor zij 
dankbaar waren. Enkele dankpunten waren: 
Iemand voelde zich getroost in haar verdriet. 
Ze had als voorwerp een doos zakdoeken 
meegenomen. Ze refereerde naar de vele 
tranen die ze het afgelopen jaar had gehuild. 
Een bos sleutels, van de deur van het 
kerkgebouw, waren van de persoon die 
dankbaar was voor de gemeente. Een 
echtpaar uit Libanon had de vlag van 
Nederland meegenomen; zij zijn nu een jaar 
hier, hebben werk en voelen zich geliefd 
door de gemeente. Roland deelde dat hij 
dankbaar is voor ons nieuwe huis. Zelf had ik 
een beker meegenomen en vertelde dat ik 
dankbaar ben voor ons kopje thee in bed ‘s 
ochtends met een bijbel-luistermoment. Wat 
was het bijzonder om de vele dankpunten te 
horen. 
 
Wij zelf kunnen gelukkig op het afgelopen 
jaar terugkijken met een hart vol dank. We 
mochten afscheid nemen van twee fijne 
gemeenten. Gemeenten waarin wij ons thuis 
voelden en waar we een plekje hadden om 
te mogen zijn wie we zijn. De vriend-
schappen die we ontvingen in de laatste 
zestien jaar hebben ons verrijkt en zijn niet 
gestopt toen de verhuiswagen naar Renkum 
vertrok. Ons nieuwe huis in Renkum is dicht-
bij onze nieuwe gemeente in Wageningen. 
Langzamerhand wordt het nieuwe huis meer 
een thuis. Rhiannon is gaan studeren in 

Nijmegen en heeft vanaf december ook een 
kamer gevonden. Nog een aantal spulletjes 
heeft ze nodig om het tot een gezellige plek 
te maken en dan kan ze daar haar intrek 
nemen. En deze dingen zijn heel belangrijk 
maar waarvoor we het meeste dankbaar zijn, 
is dat God van ons houdt en wij van Hem 
mogen houden.  
 
Bijzondere ontmoetingen  
In oktober zijn Roland en ik naar Engeland 
geweest. Gedurende de coronapandemie 
was het er niet van gekomen. Wat was het 
goed om in één van onze ondersteunende 
gemeenten te zijn. Heerlijk om te praten met 
vrienden. We dronken koffie met een oudere 
man (93 jaar) die al jaren voor ons bidt. 
Hoewel hij meer en meer vergeet, was zijn 
gebed vol liefde naar de Vader. Het was zo 
leuk om de ‘jeugdleider’ van Roland op te 
zoeken. Zijn enthousiasme voor God is nog 
steeds hetzelfde, zo niet meer, als vroeger. 
Een ander hoogtepunt was de dag bij 
Rolands zus, Heather. Heerlijk bijgepraat en 
lekker gewandeld. 
 
In december kregen we de rust en energie 
om onze buren uit te nodigen. Bij zeven 
huizen hadden we een uitnodiging in de 
brievenbus gedaan. En er zijn negen 
personen gekomen. Zo gezellig. Iedereen 
vond het leuk. En ook al wonen vier mensen 
hier al meer dan tien jaar; ze hadden zich 
nog niet eerder aan elkaar voorgesteld. Het 
was bijzonder om te zien hoe zij met elkaar 
in gesprek gingen.  
 
ECM Member care  
En zo zijn we begonnen met ons leven hier 
in Renkum. Ons werk met ECM gaat verder. 
Roland heeft zijn zoom meetings en gaat 
begin februari naar Duitsland om daar met 
onze collega’s in gesprek te gaan. Ik heb 
wekelijks gesprekken met Sharon; zij 
coördineert het member care-werk van ECM. 
We lezen een boek en bespreken elke keer 
een hoofdstuk en de actuele situaties met 
betrekking tot member care.  
 
Een boek dat ik met een andere pastoraal 
medewerker, Cynthia, ga bespreken heet: 
‘The Ruthless Elimination of Hurry’. Dit leidde 
al tot een leuk gesprek met Léonie. Zij had 
het boek nog niet gelezen maar wel veel 
preken van de schrijver gehoord. Ze was erg 
enthousiast over wat ze had geleerd. Ik ben 
benieuwd naar dit boek. Als je nog een goed 
boek kan aanbevelen, stuur ons dan even 
een mailtje of appje.  

Beste familie en vrienden, 

Afscheidsmoment in de  
Baptisten Gemeente  Maastricht 
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“Ook al wonen vier mensen hier al meer dan 
tien jaar; ze hadden zich nog niet eerder aan 

elkaar voorgesteld.” 
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Ik (Carolien) blijf mentor voor een 
oudere dame van de Baptisten 
Gemeente Maastricht en reis voor-
lopig nog één keer in de drie weken 
naar haar toe. Dat geeft mij ook de 
mogelijkheid om vriendinnen op te 
zoeken. Dat vind ik heel fijn want ik 
mis hen best wel. 
 
Deze maand, januari, gaan Roland en 
ik in het bijzonder gebruiken om te 
studeren en om met gemeenteleden 
in gesprek te gaan om te ontdekken 
hoe we de gemeente hier kunnen 
dienen. Ook om te ontdekken wat 
God wil dat we hier plaatselijk zullen 
doen.  
 
Dankjewel voor je betrokkenheid. Bid 
je ook met ons mee om Gods plan 
voor ons hier in Renkum en 
omstreken te ontdekken? We zouden 
het heel leuk vinden als je ons komt 
opzoeken op ons nieuwe plekje. Je 
bent van harte welkom! 

Roland, Carolien, 

en Rhiannon. 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-

eenstemming met de nieuwe Europese regel-
geving: www.ecmnederland.nl/privacy-

statement  

Buren kerst borrel, kennis maken avond 

Oudere dame Adri voor wie ik mentor ben 

Dichterbij mijn moeder wonen geeft de moge-
lijkheid om samen kerstkaarten te schrijven... 

Ons nieuwe adres:  
Schimmelpennincklaan 6A,  

6871TV Renkum  

Samen met de zus, Heather, van Roland 

… en samen met haar te lunchen 

Tijd met vriendinnen in Maastricht 

Man van gebed, samen bidden, koffie en 
ontmoeting tijdens onze reis in Engeland 

In gesprek met de vroegere jeugdleider van 
Roland, tijdens onze trip in Engeland 
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