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‘Kijk naar je geschiedenis 
met God de Vader’  

We zijn alweer halverwege het voorjaar. 
Er is veel gebeurd in de laatste 
maanden. Voordat ik hierover uitwijd, 
een een psalm die mij heeft aange-
sproken in de laatste maanden. 
 
Je geschiedenis met God de Vader 
Met de damesbijbelstudiegroep ben ik 
aangesproken door de psalmen die we 
met elkaar bekijken. Bijvoorbeeld psalm 42 
en 43. Hier ontdekten we dat deze 
psalmen eigenlijk bij elkaar horen en dat er 
een refrein in zit: “Wat ben je bedroefd, 
mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop 
op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn 
God die mij ziet en redt” (Psalm 42:6,12 en 
43:5). Het was goed om met elkaar te 
delen over lijden en het verlangen naar 
God onze Vader en Trooster. Het is zo 
fantastisch om vooruit te kijken, wetende 
dat als het moeilijk is om Hem te prijzen, 
dat God er is. Hoe dan ook. Het is alsof de 
psalmist zegt: kijk naar je geschiedenis 
met God je Vader. Hij heeft je gered, Hij is 
bij je, toen ervaarde je Hem. Zet je 
geschiedenis op een rijtje en weet dat je 
Hem kunt prijzen. 
 
Studente 
In januari hebben we genoten van een 
Amerikaanse studente Aubrey, die twee 
weken bij ons is geweest. Samen hebben 
we verschillende mensen bezocht. Zo zijn 
we bijvoorbeeld naar een inloopmiddag ge-
weest. Deze inloop wordt mede door onze 
gemeente in de wijk georganiseerd. 
Tijdens deze middagen bouwen we aan 
relaties tussen gemeenteleden en mensen 
uit de wijk. We waren ook naar een 
moeder van de basisschool geweest. Een 
geweldig getuigenis mochten we van haar 

horen. Deze vrouw is na haar scheiding tot 
een diep geloof gekomen en is ervan 
overtuigd dat zij haar relatie met haar ex-
man moet vernieuwen. Bid voor deze 
vrouw, dat zij mag ervaren dat de Heilige 
Geest haar leidt. Naast de verschillende 
ontmoetingen hebben we Aubrey  ook 
geholpen met Nederlandse literatuur. 
 
Rolands moeder 
In januari is Rolands moeder naar huis 
gebracht, nadat zij na het overlijden van 
haar man zo’n 5,5 week bij ons was 
geweest. We zijn zeer dankbaar dat onze 
gemeente in Bishop’s Stortford haar zo 
trouw heeft bezocht. Nu is het weer 
afwachten hoe het met haar gaat nu ze 
thuis is. We weten niet of ze nu nog bij ons 
zal komen wonen. 
 
In onze vorige nieuwsbrief schreef ik dat 
we nadenken of we zullen verhuizen. 
Omdat ma Smith lang in het ziekenhuis 
heeft verbleven en ook nu nog veel zorg 
vraagt, maar ook omdat we geen 
duidelijkheid hebben over de verhuizing, 
zijn we tot de conclusie gekomen dat deze 
zomer niet de juiste tijd is om te verhuizen. 
Al met al is het een intensieve tijd. Dank 
voor jullie gebeden en vriendschap tijdens 
de afgelopen maanden hierin. 
 
ECM-conferentie Kroatië 
In april zijn Roland en Rhiannon naar de 
ECM-conferentie in Kroatië geweest. 
Roland had mensen gevraagd om een 
filmpje te maken over hun werk. Elke dag 
werden zo’n vier filmpjes getoond, om zo 
betrokken met elkaar te zijn en voor elkaar 
bidden. Rhiannon heeft een geweldige tijd 
gehad. Nu heeft ze lange gesprekken met 

Beste familie en vrienden, 

Rhiannon met de tienergroep tijdens de conferentie 



‘Onze diepste wens is dat wij mensen helpen 
beseffen dat God een plan voor hun leven heeft.’  

haar vrienden en vriendinnen bin-
nen ECM via WhatsApp. Ongeveer 
450 zendingswerkers en supporters 
waren op de conferentie. Dank God 
voor deze prachtige mensen en 
deze tijd met elkaar.  
 
Natuurspeelplaats 
De natuurspeelplaats op de 
Suringarschool wordt heel mooi. De 
kinderen kunnen niet wachten totdat 
het mooi weer is om op het 
schoolplein te mogen spelen en 
mee te werken in de tuintjes. Zo 
ontstaat er een goed leefklimaat, 
waarin de kinderen zich fijn kunnen 
ontwikkelen. In februari was de 
eerste viering van het honderdjarige 
bestaan van onze protestants-
christelijke school in Maastricht. We 
zijn dankbaar dat mede dankzij de 
natuurspeelplaats de school haar 
deuren niet hoefde te sluiten. 
 
Nieuws over de kinderen 
Léonie heeft haar achttiende 
verjaardag gevierd met een verras-
singsfeestje. Het was superleuk. 
Haar laatste schooldag heeft ze 
afgesloten met haar klasgenoten en 
leerkrachten. Het was een toffe en 
blijde dag! Het thema was ‘disco’ en 
er was een BBQ en als afsluiting 
een gala. Nu is het nog een paar 
weekjes en dan de schoolexamens. 
We zijn overtuigd dat ze het prima 
zal doen. Op dit moment lijkt het 
haar leuk om geneeskunde te 
studeren. In juni zullen we horen of 
zij door naar de volgende ronde is. 
 
Léonie en Stephen hopen van 3 tot 
19 augustus samen naar Zuid-Afrika 
te gaan. Ze gaan met een team van 
twee jongeren uit de tienergroep, 
drie studenten en een echtpaar dat 
deze reizen begeleidt. Stephen zal 
Léonie, Margriet, Channah en 
Robert begeleiden en hij zal weer 
gecoacht worden door John en 
Harriët. In Pretoria zullen ze de 
plaatselijke kerken helpen bij het 
werk in de sloppenwijken, het werk 
onder de weeskinderen, in de 

gevangenissen en op de scholen. 
Bid voor hen dat ze in hun geloof in 
God mogen groeien en dat de reis 
hen zal bemoedigen. Bid dat ze de 
wonderen van God mogen ervaren 
en dat het team vol met liefde en 
geduld met elkaar mag optrekken. 
Indien je dit project ook financieel 
wilt ondersteunen, is dat van harte 
welkom.  
 
Maarten sluit in juli alweer zijn derde 
jaar industrieel design af. Hij heeft 
er veel geleerd en het is echt een 
studie naar zijn hart. Zijn master zal 
ook zeker in design zijn. Samen met 
zijn vriendin en een groep jongeren 
gaat hij een maand op vakantie naar 
China, Tibet en Indië. Wat is de 
wereld toch indrukwekkend. Bid 
voor bescherming. 
 
Dank je wel voor je ondersteuning in 
gebed en financieel. Bedankt dat je 
betrokken bent met Gods werk en 
ons in Maastricht. 
 
Hartelijke Groetjes, 

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en 
gemeentestichting in Zuid-Limburg in 

samenwerking met ECMI | 
MISSIONSMITHS is financieel 

afhankelijk van giften. Je kunt hen 
steunen door een gift over te maken 
op: NL02INGB0000254997, st. ECM 

Nederland o.v.v. fonds 
MISSIONSMITHS | Maatschap 

MISSIONSMITHS, Ellecuylgaard 22, 
6227 EA  MAASTRICHT, 

0433110153, 
rolandandcarolien@msn.com | ECM-
Nederland, Postbus 861, 7400 AW 
Deventer, Nederland, 0570-637537, 

www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org,  
ecmnederland@ecmi.org 
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de natuurspeelplaats wordt steeds mooier 

Leonie haar 18de verjaardagsfeestje 

Roland, Carolien, 
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Leonie en Rhiannon 

Het team dat DV naar Zuid-Afrika gaat 

Groetjes van Laddie 
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