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Lieve vrienden, 
 
Vorige week hebben wij voor het maandblad van de Vrije Evangelische Gemeente een stukje mogen 
schrijven over onze bediening. Wij hebben daarin geschreven dat wij zo dankbaar zijn dat onze 
bediening niet gestopt is na de verhuizing, maar dat alles door mag gaan.  
En nu zitten wij alsnog thuis, in verband met het coronavirus. De kinderclub is tijdelijk gestopt, de 
vieringen in de Katholieke Kerk gaan niet meer door, de kringloopwinkel is tijdelijk gesloten en 
aangezien onze eigen kinderen verkouden zijn, zitten wij al ruim een week in huis of in de tuin.  
 
Juist in een tijd waarin wij zo graag de mensen om ons heen zouden willen bereiken met het evangelie, 
mogen wij de deur niet uit.  
Dat is soms erg lastig, maar aan de andere kant zijn deze twee weken ook heel mooi geweest. 
Er is veel tijd voor Bijbel lezen en veel extra tijd om te genieten van en met onze kinderen. 
 
 
Gezin  
Voor Suus hebben wij van de juf taken gekregen die ze 
per dag moet doen: een thuisbingo. Elke dag moet ze drie 
opdrachten doen en als ze aan het einde van de week alle 
opdrachten heeft gedaan, dan heeft ze bingo! 
Marjolein heeft dagritmekaarten gemaakt, zodat er voor 
de kinderen duidelijkheid is wat wij elke dag gaan doen.  
Verder vermaken wij ons goed in huis en in de tuin. Wij 
zijn dankbaar dat het zo goed en gezellig verloopt!  
 
 
 
Website  
In een tijd dat wij wat meer vrije tijd hebben, is er ook 
meer tijd voor dingen die zijn blijven liggen.  
Zo hebben wij vanaf deze week een nieuwe website! De oude website is nog wel bereikbaar, maar die 
zal over een korte tijd uit de lucht gehaald worden.  
Onze nieuwe website kunt u vinden onder de naam: www.familievanderhorst.com  
De website is nog in de maak, dus nog niet compleet, maar er wordt hard aan gewerkt! 
 
Bediening  
Zoals gezegd zouden wij graag in een onzekere tijd als deze, de straat op willen gaan om mensen te 
vertellen over de rust die God kan geven. Wij zouden de mensen zo graag willen vertellen dat ze hun 
vertrouwen kunnen stellen op Degene die alles in Zijn handen houdt.  
Gelukkig hebben wij middelen als telefoon en whatsapp om in contact te blijven met een aantal 
mensen! 
 
Ook zijn wij met de kinderen kaarten aan het maken om deze naar verzorgingstehuizen te sturen. Op de 
kaarten staan Bijbelteksten en in de kaart staat een korte uitleg over wie wij zijn. Wij voegen ook ons  



 

telefoonnummer toe. Als de ontvanger van de kaart behoefte heeft aan een gesprek of wat kleine 
boodschappen, dan mogen ze ons altijd bellen.  
 
Zo willen wij op verschillende manieren toch het evangelie 
uitdragen, ook al is het op een hele andere manier dan 
gebruikelijk! 
 
Kinderclub  
Dit geldt ook voor de kinderclub. De kinderclub kan natuurlijk ook 
niet doorgaan, maar wij wilden de kinderen wel iets meegeven 
voor de komende tijd. Daarom hebben wij voor elk kind een 
envelop gemaakt met daarin een boekje over Pasen. In dit boekje 
staan 5 korte lessen over Pasen. Ze kunnen steeds een stukje lezen 
van het Paasverhaal en daar 2 of 3 opdrachten bij maken. De ene 
keer een kleurplaat, de andere keer een woordzoeker. Elke les is er 
ook een Bijbeltekst om uit hun hoofd te leren.  
Wij bidden dat ze op deze manier in de komende tijd bezig zullen blijven met Gods Woord!  
Bidden jullie mee? 
 
Jongeren  
Ondanks dat wij niet veel de straat op gaan, heeft Folkert een aantal keer contact gehad met wat 
jongeren die rondhangen bij de Jumbo.  
Helaas verschillen de verhalen van deze jongeren niet veel van de verhalen van de jongeren uit ‘De 
Heuvel’. Veel pijn, verdriet, drugsgebruik en heftige verhalen. Vreselijk om te horen wat deze jongeren 
al mee hebben moeten maken.  
 
Folkert vertelt:  
Als ik iets deel van het evangelie, dan is er nog niet veel openheid. De jongeren leven in angst, door hun 
thuissituaties en door het leven op straat. Een meerderheid van deze jongeren geeft aan dat er in een 
‘vriendenkring’ jongeren zijn, die messen bij zich hebben. Het is lastig om met deze jongeren te praten, 
want ze vertrouwen niemand. Ze zijn op dit moment nog aan het aftasten wie nou deze gekke man is 
en wat zijn geloof betekent en waarom ik überhaupt met ze praat. Om ze te blijven ontmoeten, doe ik 
de boodschappen en vind ik het heerlijk als ik ze weer zie. Ook al zijn de ontmoetingen niet altijd 
plezierig en soms best heftig. Daarom vragen wij ook of jullie willen bidden voor bescherming en 
openheid om het evangelie te delen en te ontvangen. Gebed hiervoor is echt nodig. Bid voor die 
jongeren dat ze Jezus mogen erkennen als hun Redder en Verlosser: “En toen Jezus dat hoorde, zei Hij 
tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om 
rechtvaardigen tot bekering te roepen maar zondaars.” Markus 2:17.  
 
Onzekere tijd 
In deze onzekere tijd, waarin wij niet weten wanneer alles weer zijn ‘gewone gangetje’ zal gaan, zullen 
wij niet bij de pakken neerzitten. Wij kunnen het evangelie niet uitdragen zoals wij gewend zijn, maar 
waar mogelijk, zullen wij dit op andere manieren proberen. Verder zullen wij deze tijd onder andere 
gebruiken om de Bijbel te bestuderen, lessen voor de kinderclub voor te bereiden, thuisonderwijs te 
geven aan Suus en nog meer te leren om in afhankelijkheid van God te leven! 
 
Liefs, Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst  
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