
 

 

Nieuwsbrief  18         10-11-2019 

 

Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des HEEREN hand! 
Johannes de Heer 880 

Lieve vrienden, 
 
Het is nu bijna vier jaar geleden dat wij de roepstem van God hebben gehoord en aanvaard om naar de 
Bijbelschool in Duitsland te gaan.   
Al bijna vier jaar zorgt God op wonderlijke wijze voor ons! Hij heeft altijd gezorgd voor een duidelijke 
roeping, huisvesting, financiële ondersteuning, praktische ondersteuning en nog zoveel meer.  
In de afgelopen vier jaar hebben wij geleerd om steeds op God te vertrouwen, in makkelijke tijden, 
maar zeker ook in moeilijke tijden!  
 
Huisvesting  
Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe woning in Breda. Ons verlangen is nog hetzelfde: 
wijk ‘De Heuvel’ met het evangelie bereiken!  
Mensen zeggen wel eens tegen ons: ‘Wat jullie in deze wijk doen, kun je toch in iedere stad en in iedere 
wijk doen?’. Dat is waar, wat wij doen kan in elke stad en in iedere wijk.  
Wij mogen hier nu al twee jaar wonen en dienen. Wij merken dat we nu bekend staan in de wijk als 
christenen, als mensen waar je naar toe kunt komen voor een goed gesprek of gewoon een praatje.  
Ons huis is een plek geworden waar kinderen om de week terecht kunnen voor de Bijbelclub. 
Het kost tijd om een band op te bouwen met mensen, met kinderen, met buurtbewoners.  
Maar bovenal willen wij hier graag blijven, omdat God ons een verlangen heeft gegeven om deze wijk 
te bereiken met het evangelie. Wij zouden inderdaad overal heen kunnen verhuizen, wij zijn altijd 
bereid om te gaan waar God ons zendt. Maar voor nu hebben wij sterk de overtuiging dat God ons hier 
wil hebben en dat wij voor nu moeten leren om te vertrouwen en te wachten.  
Dat zullen wij dan ook doen, maar wilt u mee bidden voor rust en uitkomst?  
 
Wachten betekent overigens niet stilzitten…  
 
IKEG 
Hoe leg je aan een ongelovig meisje van 9 jaar oud, het evangelie uit?  
Heilig, zondeval, zonde, verlossing, genade; allemaal woorden die ze niet kent en dus ook niet begrijpt. 
Hoe leg je deze woorden uit en hoe maak je aan haar duidelijk dat ze een Verlosser nodig heeft? 
Om dit te leren, zijn wij sinds 30 september samen begonnen aan de Verdiepingscursus 
Kinderevangelisatie van IKEG (www.ikeg.nl). De cursus gaat over het evangeliseren onder niet-gelovigen 
kinderen. Het is een cursus voor kinderwerkers die net beginnen, maar ook voor kinderwerkers die al 
meer ervaring hebben.  
Een bevriend stel uit de Evangelische Baptisten Gemeente heeft aangeboden om elke cursusavond op 
de kinderen te passen, waardoor we dit samen kunnen doen!  Wilt u bidden en danken voor de mooie 
lessen?  
 

Folkert in actie tijdens één van 
de cursusavonden. Hij legt een 
Bijbeltekst uit, zoals je dit aan 
ongelovige kinderen zou doen. 

http://www.ikeg.nl/


 

 

Katholieke kerk 
In de week van 19 augustus kwam de pastoor naar mij, Folkert, toe of ik deel uit zou willen maken van 
een gezamenlijke gebedsgroep.  
Tot op de dag van vandaag ga ik er elke woensdagochtend heen en bid ik voor het behoud van deze 
groep mensen. Deze groep bestaat uit drie bidders, de pastoor en ik. Er wordt gebeden voor allerlei 
onderwerpen. Door sommige uit de gebedsgroep wordt ook tot Maria gebeden. Zij bidden dan:  
“Wees gegroet Maria, Vol van genade, De Heer is met u, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En 
gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot, Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu 
en in het uur van de dood. Amen.”  
Steeds wanneer ik dit gebed hoor, voel en proef ik iets van de angst waar deze mensen in leven, 
namelijk de onzekerheid voor wat er komen gaat. Zij hebben Maria nodig om tot Jezus te komen, terwijl 
wij in de zekerheid van onze verlossing mogen leven! Dit te mogen vertellen aan deze mensen, is 
geweldig! 
De vorige keer dat ik er was, was er door Pieter een stukje gelezen uit Lukas 14:34-35, daar staat: ‘Het 
zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? 
Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om 
te horen, laat die horen.’  
Nadat hij het voorgelezen had, gingen wij verder. Ik vroeg hem later waarom hij dit gedeelte had 
gekozen. Hij zei dat hij het mooi vond. Daarop vroeg ik hem wat hij er mooi aan vond. Hier kreeg ik 
geen antwoord op, dat kon hij niet echt uitleggen.  
 ‘Wanneer is zout goed?’, vroeg ik. Ook daar kwam deze man niet uit. Vervolgens heb ik deze tekst 
mogen uitleggen en hebben ze met interesse geluisterd. Het is aan God wat Hij hiermee doet, maar 
mijn verlangen en gebed voor deze mensen is dat ze zelf ook zout mogen worden! Ik heb Pieter 
uitgenodigd voor een dienst in de Evangelische Baptisten Gemeente. Hij heeft aangegeven dat hij hier 
voor open staat en we hebben nog contact over de datum. Bid u mee?     
 
Financiën   
Wij zijn dankbaar voor Stichting Werkers in de Wijngaard, al bijna een jaar lang mogen onze giften naar 
deze rekening overgemaakt worden. Helaas merken we soms dat het toch nog niet helemaal soepel 
verloopt. Daarom willen wij bij deze nogmaals laten weten dat de giften naar Werkers in de Wijngaard 
overgemaakt mogen worden :  
 
IBAN NL16 INGB 0006 6170 72 
t.n.v. Werkers in de wijngaard 
o.v.v. 'Heuvel Breda' 
 
 
Gezin 
Met ons gezin gaat het goed, daar zijn wij heel dankbaar 
voor. Suus is een vrolijke, open en spontane meid.  
Ze doet het heel goed op school, ze is al bezig met lezen 
en rekenen!  
Gijs is een ondeugende, grappige en lieve jongen.  
Overal waar wij heen gaan, steelt hij de show. 
 
Wij zijn dankbaar voor alles wat God in ons leven doet! 
 
Liefs, Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst 

Familie van der Horst – van der Duyn van Maasdamstraat 9 – 4812 NA Breda 
marjolein_vd_bos@hotmail.com – www.fm880.nl  
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