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Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn? 
Jeremia 32 : 27 

 
Lieve vrienden, 
 
In deze nieuwsbrief willen wij jullie weer stapsgewijs door onze gebedspunten meenemen! 
 
Huisvesting 
Zoals een aantal van jullie wel weten, hebben wij twee weken geleden te horen gekregen dat de 
verhuurder het huis waar wij nu in wonen, te koop wil gaan zetten. 
De makelaar heeft de woning ondertussen getaxeerd en volgende week krijgen wij te horen of het huis 
daadwerkelijk verkocht gaat worden. 
 
Voor ons was het heel onverwacht, we wonen hier met veel plezier en genieten van de mensen die we 
mogen leren kennen.  
Allerlei gedachten schieten gelijk door ons heen: ‘Wat wilt God hiermee, waar moeten we dan naartoe, 
is het de bedoeling dat we ergens anders heen moeten of verhuizen we juist binnen de wijk, hoe moet 
dat met de kinderclub’, enzovoort.  
 
Maar toen las Folkert deze tekst: 
Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn? 
Jeremia 32 : 27 
 
En zo is het. God kan er voor zorgen dat we in dit huis blijven wonen, God kan er voor zorgen dat we 
ergens anders in de wijk een huis toegewezen kregen, God kan ons roepen voor een heel andere stad, 
God kan alles. Want niets is voor Hem te wonderlijk. 
We weten op dit moment niet waar we heen zullen verhuizen, we weten alleen dat we God willen 
volgen, waar Hij ons ook heen zal leiden.  
 
Wilt u bidden voor wijsheid, duidelijkheid en 
rust in de komende periode? 
 
Lichtweek  
Van 8 juli tot en met 12 juli was het weer tijd 
voor de Lichtweek! Licht Breda organiseert elk 
jaar de Lichtweek. Dit houdt in dat er van 
maandag tot en met donderdag kinderclub is en 
vrijdagavond als afsluiting een buurtbarbecue.  
Voor ons was dit de derde keer dat we 
meegeholpen hebben in de voorbereiding en de 
uitvoering hiervan.  
 
Het thema van de Lichtweek was het leven van 
Paulus. 
Paulus doet erg zijn best om voor God te leven, maar hij gelooft niet dat Jezus de Zoon van God is. Hij 
staat in schril contrast met Stefanus, die overal vertelt over Jezus en zelfs bereid is om te sterven. 



 
Paulus gaat echter de gemeente van Christus vervolgen. Op de tweede dag gaat Paulus Naar Damascus 
en onderweg ontmoet hij Jezus. Deze ontmoeting veranderd hem zo dat hij in Jezus gaat geloven! 
Op de derde dag ontmoeten we Paulus op een van zijn zendingsreizen. Hij komt echter in de gevangenis 
terecht, omdat hij het goede nieuws doorgeeft. Jezus volgen, gaat niet vanzelf. Maar een heel gezin 
komt tot geloof in Jezus Christus. 
De tekst die we deze week de kinderen hebben aangeleerd is 2 Korinthe 5 vers 19 :  
God heeft ervoor gezorgd dat het goed kan komen tussen hem en heel de wereld. Want iedereen die bij 
Christus hoort, krijgt vergeving van zijn zonden. God wil dat wij dit goede nieuws doorgeven! (Bijbel in 
gewone taal) 
 
Het was een bijzondere week. Dag 1 en 2 waren er niet veel kinderen, maar hadden we wel veel 
gelegenheid om dieper door te vragen en te praten. De derde dag hadden we opeens 3 extra 
medewerkers en dat kwam goed uit, want er waren ook veel meer kinderen! Echt bijzonder hoe God 
deze week aan het werk is geweest. 
Veel kinderen die we nog nooit hadden gezien, hebben nu in drie dagen het evangelie gehoord. 
Donderdag is altijd sportdag, een aantal jongens kwamen dan ook alleen voor de sportdag. Die ochtend 
begonnen we echter, zoals elke dag, in de tent met bidden, zingen en de Bijbeltekst opzeggen. Dus ook 
deze jongens hebben het evangelie gehoord! 
 
Al met al een fantastische week, waar we nog veel meer over zouden kunnen schrijven. 
Wilt u danken voor alle zegeningen tijdens deze week?  
En wilt u bidden dat we deze kinderen nog veel vaker zullen zien en kunnen bereiken met het heerlijke 
evangelie? 
 
Katholieke kerk  
Folkert gaat elke week naar de Katholieke kerk in de buurt. Hier ontmoet hij mensen die al jaren naar 
de vieringen gaan, zonder de Heere Jezus echt te leren kennen. Folkert heeft het op zijn hart gekregen 
om deze mensen te ontmoeten tijdens en na de vieringen, om na te praten over wat ze gehoord 
hebben.  
En om ze uit te dagen zelf de Bijbel te lezen, zelf te bidden en na te denken over God.  
De pastoor heeft afgelopen week gevraagd of Folkert naar de gebedssamenkomst wilt komen.  
Wilt u bidden of het de bedoeling is dat Folkert hier ook heen gaat? En bidden voor openingen onder 
de Katholieken? Sommigen staan open, maar veel willen niets weten van het evangelie of begrijpen 
niet dat de genade ‘zomaar’ voor iedereen is. 
 
Spreken  
In de afgelopen maanden heeft Folkert drie keer in een gemeente mogen spreken. Een keer in de 
Evangelische Baptisten Gemeente in Breda, een keer in een huisgemeente in Werkendam en een keer 
in een gemeente in Raamsdonksveer.  
We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die God ons geeft om te spreken over Hem! 
 
Gezin 
Suus is 19 augustus begonnen in groep 2! Onze kleine meid wordt groot..! We zijn dankbaar dat ze het 
zo goed doet op school.  
Gijs is nu tweeënhalf en ook met hem gaat het heel goed. We genieten enorm van onze twee kinderen!  
Na de Lichtweek mochten we een week op vakantie, in een vakantiehuisje wat iemand voor ons 
beschikbaar heeft gesteld. Het was heerlijk om even een weekje eropuit te gaan met ons gezin. Even 
tijd voor de kinderen en voor elkaar, even helemaal niets hoeven.  
En nu mogen we vol goede moed en nieuwe energie onze taken weer oppakken!  
 
Liefs, 
Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst 
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