
 
 

Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld,  
want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat. 

Jozua 1 : 9 
 
Lieve vrienden, 
 
Wat een bemoedigende tekst uit Jozua! De laatste maanden hebben we deze belofte zo vaak in ons leven mogen 
ervaren. Er zijn veel dingen in wijk de Heuvel waar we van (kunnen) schrikken, waardoor we ontsteld kunnen raken. 
Juist tijdens deze momenten, is het zo belangrijk om onszelf dan te herinneren aan deze belofte. We weten dat God 
ons heeft geboden om hier te mogen dienen. Hij maakt ons sterk en moedig, waardoor we niet hoeven te schrikken 
of ontsteld hoeven te zijn. Want boven alles weten we dat God met ons is, overal waar wij heen gaan! 
 
Zoals we al vaker aangeven, voelen wij ons zo bemoedigd en gedragen door jullie gebeden! 

In plaats van de gebedspunten onderaan de nieuwsbrief te vermelden, 
willen wij jullie in deze nieuwsbrief meenemen langs een aantal 
gebedspunten van de afgelopen maanden. 
 
Werken in de tweedehandswinkel 
Elke woensdag mag ik, Folkert, werken in een tweedehandswinkel. Hier heb 
ik nieuwe vrienden leren kennen. Vrienden die zo anders in het leven staan 
dan wijzelf. Als ik zie hoe anders een leven kan lopen als je Christus niet 
kent, zijn wij zo ontzettend dankbaar dat wij kunnen en mogen zeggen dat 
wij kinderen van God mogen zijn. Door het volbrachte werk van onze Heer 
en Heiland Jezus Christus.  
 
Daaruit vloeit het groeiende verlangen voort om juist daar het evangelie te 
delen. Nog nergens hebben we zo de gebrokenheid van de wereld ervaren 
als op deze plek. Persoonlijk maakte ik onderscheid tussen bepaalde 

zonden, een diefstal is erger dan een leugen en een moord is erger dan een diefstal. Voor mij lijkt het echt onmogelijk 
om daar wat mee te kunnen. Maar gelukkig staat er in Gods Woord dat voor Hem niets onmogelijk is. Verder leerde ik 
al snel dat ik voor God er net zo ernstig aan toe was. Wat is het toch een wonder dat wij uit genade zalig zijn geworden. 
Terwijl de woorden op het papier komen rollen vult diepe dankbaarheid het hart dat wij kinderen van de levende God 
mogen zijn. Graag willen u hierbij bedanken voor de gebeden waarmee wij samen strijden. In Efeze 6 wordt dit zo 
duidelijk in praktijk gebracht: God voert de strijd en wij mogen stand houden op het overwonnen gebied. Dat haalt alle 
trots weg aan onze kant en geeft een hele boel ontspannenheid terug. Niet wij, maar Hij voert de strijd.  
Voor de komende periode willen wij u dus vragen om weer schouder aan schouder te staan. Zo de gelederen te sluiten. 
Wilt u mee bidden voor bescherming en wijsheid? Voor open harten voor het Evangelie? En wilt u God danken voor 
de Bijbel die ik mocht uitdelen, deze persoon leest er elke week in, omdat, en ik citeer: ‘het geeft mij rust als ik er in 
lees’.  
 

  



 

Kinderclub Herfstvakantie 
Woensdag 17 oktober en donderdag 18 oktober hebben we een 
tweedaagse kinderclub gehouden in het Lichthuis. Na de Lichtweek, 
de vijfdaagse kinderclub in de zomervakantie, hebben we ons 
verlangen uitgesproken om de kinderclub vaker te doen dan één 
keer per jaar.  
Samen met Rozanne van Licht! Breda hebben wij deze kinderclub 
georganiseerd. En wat hebben we genoten! 
Woensdag hebben we het gehad over de ark van Noach. Noach 
geloofde God en werd gered. Zo wil God ons ook redden van onze 
zonden, als wij geloven in Jezus.  
Er waren achttien kinderen, waarvan zeven kinderen die we nog 
nooit gezien hadden! Eén jongen viel direct op door zijn gedrag, erg 
brutaal en luidruchtig aanwezig. Maar zodra het verhaal begon, zat 
hij er helemaal in. Op het moment dat er verteld werd dat de regen 
begon en de mensen nu wel spijt zouden hebben dat ze Noach 
uitgelachen hadden en dat ze misschien wel op de deur van de ark hadden gebonsd, sprong deze jongen op en riep 
heel hard: ‘Nou, dat is dan hun eigen schuld! Hadden ze maar moeten luisteren!’  
Hij zat helemaal in het verhaal en had precies begrepen waar het om ging.  
 
Donderdag hebben we het gehad over de kruisdood, opstanding en hemelvaart van Jezus. Als een verdere uitleg van 
woensdag.  
Ook deze dag waren er achttien kinderen, maar de zeven kinderen die we woensdag voor het eerst hadden gezien, 
waren er niet. Hier waren weer zeven andere kinderen voor in de plaats gekomen! 
 

• We zijn dankbaar dat we de kinderclub op deze manier mogen voortzetten.  

• Wilt u bidden dat door deze clubs meer kinderen met het evangelie bereikt mogen worden? 

• Wilt u bidden voor de Kerstclub die op zaterdag 22 december zal plaatsvinden? 

• Wilt u danken voor de fijne samenwerking met het team van Licht!Breda?   
 
Financiën  
Een groot dankpunt! We zijn dankbaar dat God altijd voorziet in onze 
financiën. Nadat we 3 jaar lang gebruik hebben mogen maken van het 
rekeningnummer van de Vrije Evangelische Gemeente in Hilversum, 
zullen wij nu overstappen naar een rekeningnummer van stichting 
Werkers in de wijngaard. 
Dit betekent dat wanneer u een gift overmaakt, per 1 december kunt 
u gebruikmaken van onderstaand rekeningnummer 
 
NL 16 INGB 000 661 7072 
T.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard 
O.v.v. Heuvel Breda 
 
Alle giften mogen voortaan naar dit rekeningnummer overgemaakt 
worden. De vermelding van ‘Heuvel Breda’ is hierbij van groot belang, 
op deze manier weten ze bij stichting Werkers in de Wijngaard dat de 
gift voor ons werk bedoeld is.  
 



 

Gezin  
Tot slot nog een klein stukje over ons gezin.  
Van 5 november tot en met 10 november mochten wij weer een weekje naar Zeeland. Hier slapen we in een Bed en 
Breakfast van vrienden en Folkert gaat dan aan de slag in de grote tuin. Dit geeft ons de mogelijkheid om even te 
ontspannen, alles achter ons te laten en weer met een frisse blik te kijken naar het werk wat we mogen doen. 
 
Suus zit alweer bijna drie maanden op school, ze heeft het heel erg naar haar zin en heeft al veel vriendjes en 
vriendinnetjes.  
Gijs is nu ruim anderhalf jaar en kletst de oren van ons hoofd!  
We zijn dankbaar voor de rust die er is in ons gezin. Marjolein is nu thuis voor de kinderen en we merken dat dit heel 
veel rust geeft bij de kinderen, maar ook bij ons beiden. Zij heeft nu ook meer tijd om de woensdagmiddag kinderclub 
voor te bereiden.  
 
Veel liefs, 
Folkert, Marjolein, Suus en Gijs 
 

 


