
 

Nieuwsbrief  19         12-01-2020 

 

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, 
 
Op 30 december was het dan zover, de verhuiswagen stond 
voor de deur. Wat is er veel werk verzet in die week! Alle 
spullen zijn ingepakt, het huis is schoongemaakt, de meeste 
meubels zijn uit elkaar gehaald en de tuin is leeggemaakt. 
Wij zijn enorm dankbaar voor alle hulp die we hebben 
gekregen, zowel van vrienden en familie in Hilversum als in 
Breda. Er zijn dozen voor ons geregeld, etiketten, taperollen, 
de kinderen mochten logeren, er is een loods geregeld voor 
onze spullen en ga zo maar door. Iemand anders heeft via 
zijn werk een vrachtwagen kunnen regelen om alles te 
verhuizen naar de loods en het nieuwe adres, dus binnen 
een dag was het hele huis leeg. 
Ook zijn wij enorm dankbaar voor Piet en Aline, het stel 
waarbij wij nu in huis getrokken zijn.  
Zij hebben hun halve huis leeggemaakt, zodat we speelgoed, kleding en alles wat we nodig hebben, 
mee konden verhuizen.   

Ons nieuwe adres is nu : 
Familie van der Horst – Veldmoeren 9 – 4824 JT – Breda 

 

 
De kinderen hebben het enorm naar hun zin! 

 
Wij wonen nu in een andere wijk, de Haagse Beemden. Het is ongeveer 20 minuten fietsen naar wijk de 
Heuvel. Hierdoor blijven wij wel verbonden met de wijk. De kinderclub gaat gewoon door, Marjolein 
mag daarvoor het Lichthuis gaan gebruiken.  
Folkert blijft naar de Katholieke Kerk gaan en op vrijdag werkt hij bij de tweedehandswinkel.  
 
Ook al wonen we nu niet meer in de wijk zelf, toch zijn wij dankbaar dat wij nog wel door mogen gaan 
met het delen van het evangelie in De Heuvel! 



 

Het is heel vreemd om na twee jaar zo plotseling uit de wijk te moeten vertrekken.  
Wij begrijpen niet waarom, maar weten tegelijkertijd wel dat God hier een bedoeling mee heeft.   
Daarom staat Jozua 1 : 9 boven deze nieuwsbrief :  

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

 
Wij zijn ervan overtuigd dat God ons voor dit moment naar Piet en Aline gebracht heeft, en 
tegelijkertijd hopen en bidden wij dat er een tijd zal komen dat wij terug mogen gaan naar de Heuvel.  
 
Kinderclub  
Op 21 december 2019 hebben wij weer een Kerstclub mogen houden! Tijdens 
de club en de voorbereiding hiervan, heeft Aline veel meegeholpen. Bijzonder 
om ook op deze manier samen te mogen werken.  
De opkomst was dit keer niet zo groot : 12 kinderen.  
Maar hierdoor konden wij het evangelie wel, in alle rust en eenvoud, goed 
overbrengen. 
We hebben gezongen met de kinderen, met muzikale begeleiding van Peter en 
Babette uit de Evangelisch Baptisten Gemeente.  
Marjolein heeft het Kerstverhaal verteld : het Licht dat leven geeft. 
  
‘Niet het licht van die prachtige nieuwe ster – niet het licht van het vuur van de 
Herders – niet het licht van de cadeaus van de wijzen uit het oosten en zelfs niet 
het licht van al die engelen in de donkere nacht, kan ons nieuw leven geven.  
Maar welk Licht kan dit dan wel? Welk Licht kan ons redden van de zonde? Alleen het Licht, dat zo 
helder en krachtig uit de kribbe straalde, alleen Jezus, Het Licht van de wereld, kan ons redden van de 
zonde en ons nieuw leven geven!’ 
 
Na het verhaal zijn de kinderen in kleine groepjes uiteen gegaan om op allerlei manieren verder te 
praten over het verhaal. Bijvoorbeeld met de quiz, een memory en een gebedshoekje. In alle groepjes is 
door meerdere kinderen zelf gebeden voor allerlei gebedsonderwerpen! Mooi om te zien hoe kinderen 
hierin groeien en steeds vrijmoediger worden.  
En wat is het bijzonder om vol overgave uit kindermondjes Lucas 2:11 te horen :  

 
Vandaag is jullie Redder geboren : Hij is Christus, de Heer! 

 
Liefs, Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst  
 
Gebedspunten :  

- Rust in het gezin, op onze nieuwe plek 
- De kinderclub die op woensdag 15 januari weer gaat beginnen 
- Dat we verbonden mogen blijven met wijk De Heuvel 
- Dat we Gods stem mogen verstaan, voor Zijn leiding in de toekomst 

 
Dankpunten : 

- Dat de verhuizing zo voorspoedig is verlopen! 
- Dat de kinderen zo snel hun draai hebben gevonden in hun nieuwe huis 
- Dat onze bediening in de Heuvel niet klaar is, maar door mag gaan! 

Bovenal willen wij God danken voor Zijn trouw, Zijn liefde en Zijn rust en vrede in ons hart! 
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