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“Jongens, ik heb helaas een vervelende mededeling : de leerkracht die deze week zou komen, is ziek.”
Zo begonnen we maandag, 29 februari, de derde week van deze module.
We zouden het gaan hebben over ‘History of Revival’, geschiedenis van opwekking (niet van de bundel,
maar van opwekking..).
Jack Nugter (de directeur) heeft deze week zelf lesgegeven over zijn eigen ervaringen op het zendingsveld.
Over alle mooie dingen, maar ook over de moeilijke dingen. Want zendingswerk is niet altijd makkelijk,
leuk, mooi en bemoedigend. Soms kan het juist erg ontmoedigend zijn!
We hebben het deze week gehad over allerlei moeilijkheden die op het pad van een zendeling kunnen
komen, over de problemen en de tegenslagen. Maar we hebben ook geleerd hoe je, ondanks dat, gemotiveerd kunt blijven én hoe je anderen kunt motiveren. Op het zendingsveld ben je niet de enige die het
soms lastig kan hebben. Je werkt vaak in een team in één plaats of met meerdere zendelingen in hetzelfde
gebied.
Je hebt elkaar nodig, zoals zo mooi beschreven staat in 1 Corinthiërs 12 : 14 en 26-27
14

‘Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden’

26-27

‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. 		
Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.’

Prachtig! En wat een verantwoordelijkheid hebben we voor elkaar gekregen. Het draait niet alleen om
ons, maar om alle leden! Dat geldt uiteraard ook op het zendingsveld.
Het was een week vol improvisatie, maar wat was het een bemoedigende week en wat hebben we veel
geleerd!
Helaas was het deze module niet alleen maar leuk en mooi.
De kok, die hier fulltime werkte, heeft helaas opgezegd. De Heere heeft hem duidelijk gemaakt dat hij
nodig is in Nederland en daarom heeft hij de beslissing genomen om per direct te stoppen.
Gelukkig heeft de Heer direct voorzien! Een andere medewerkster, die al vaker in de keuken hielp, heeft
aangeboden om te koken. We zullen dit jaar dus niet verhongeren!
Maar wilt u bidden voor een oplossing op de lange termijn? Want zij gaat aan het einde van het studiejaar
stoppen met haar werk hier in Duitsland. In september, als het nieuwe studiejaar begint, is er dus een
nieuwe kok of kokkin nodig!

Suus
We krijgen vaak de vraag: ‘En hoe gaat het nu met Suus? Is zij al een beetje gewend?’
Het antwoord is: ‘Zeker weten!’
Ze heeft zich erg snel aangepast en binnen een week had ze iedereen om haar kleine vingertjes gewonden! Ze kan hier heerlijk spelen in haar eigen speelkamer en als er bezoekers zijn, heeft ze direct een

aantal vriendjes om mee te spelen. Elke zondag in de kerk speelt ze samen met andere kindjes en hier op school heeft ze
genoeg ‘’ooms en tantes’’ om mee te spelen.
Tot 2 weken geleden sliep ze elke ochtend van 10.00 – 12.00 uur, dus kon Marjolein de eerste twee lessen via de babyfoon
volgen en de laatste lessen gewoon in de klas.
Helaas is daar nu een einde aan gekomen, aangezien ze alleen nog ’s middags slaapt.
Inmiddels is er een Skype verbinding gemaakt met het klaslokaal en kunnen we beiden de lessen goed volgen!
We wisselen elkaar nu af in de klas, zodat we beiden goed mee kunnen komen en toch ook het gevoel van de klas meekrijgen.
Op deze manier is er altijd een van ons bij Suus en dat is genieten voor Suus, maar ook zeker voor ons!
We zijn van 22 tot en met 28 maart voor onze ‘break’ in Nederland, op 28 maart gaan we weer terug naar Duitsland voor
de volgende module!
Veel liefs,
Folkert, Marjolein en Suus van der Horst

Gebedspunten:
Wilt u bidden en danken voor:
•

een veilige heen- en terugreis?

•

personeel voor de Bijbelschool, onder andere een kok en een conciërge echtpaar.

•

een goede voorbereiding op onze stageperiode in juni (in de volgende nieuwsbrief zullen we hier meer over vertellen!)

•

voor studenten die volgend jaar ook de Bijbelschool willen volgen?

•

een open hart voor de wil van God, waar dit ons ook leiden zal?

•

het feit dat God in alles voorziet en ons zo rijk zegent hier in Duitsland?

Ondanks de kou geniet Suus volop van

Marjolein volgt de lessen via Skype

het buiten spelen!
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