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Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken..
Efeze 3:20
Lieve vrienden,
In plaats van de gebedspunten onderaan de nieuwsbrief te vermelden, willen wij jullie in deze nieuwsbrief meenemen
langs een aantal gebedspunten van de afgelopen maanden.
Kinderwerk
We bidden al langere tijd of God ons wil gebruiken om de kinderen in
deze wijk te bereiken. We hebben al een tijdje contact met een aantal
kinderen en jongeren in de wijk, maar nog geen mogelijkheid gehad
om echt iets op te starten. Totdat we een moeder aan de deur kregen
die iets kwam vragen. We hadden haar wel eens eerder ontmoet en
haar dochters zijn in de zomer ook naar de club geweest. We hebben
een tijdje staan praten en kwamen over het geloof te praten. In dat
gesprek gaf ze aan dat haar dochters wel wat meer over God wilde
leren, maar dat zij zelf niet wist hoe ze dat moest doen. Toen hebben
wij aangeboden om iedere week op woensdagmiddag van 13.30 uur –
14.30 uur de meisjes een uurtje Bijbelles te geven. Ze vond dit prima en
beloofde de meisjes die week te sturen. Wat waren wij blij en enthousiast! Die woensdag stond alles klaar, het verhaal
was voorbereid, de knutselspullen stonden klaar. Toen werd het half 2, kwart voor 2, kwart over 2, helaas geen kinderen.
Nadat we gebeld hadden, vertelde de moeder dat ze het was vergeten en dat ze de meiden volgende week zou sturen.
Maar de 3 weken daarna kwamen ze steeds niet en raakten we ontmoedigd. Vorige week heeft Folkert om half 2 de
stoute schoenen aangetrokken en is bij dit gezin langs gegaan. En wat bleek? Dat was precies wat nodig was! De
meisjes waren enthousiast, mochten van hun moeder mee en we hebben een geweldige middag gehad! Folkert mag
ze elke week ophalen en de oudste van de twee heeft al 3 vriendinnetjes uitgenodigd..!
Wij willen jullie vragen om te danken dat God deze twee meisjes gestuurd heeft, bid ook dat ze open zullen staan voor
het Evangelie en dat we via deze 2 meisjes nog veel meer kinderen (en hun ouders!) mogen bereiken.
Contacten in de wijk
Wonen in wijk ‘De Heuvel’ is helemaal niet lastig, we genieten enorm! Contacten maken in de wijk is een heel ander
verhaal. Van te voren hadden we allerlei ideeën over hoe we de mensen konden bereiken, maar hoe breng je deze
ideeën in praktijk, zodat je ook echt de mensen leert kennen? Bijvoorbeeld door een kapot afzuigsysteem in de badkamer.
Folkert zag dat aan het begin van de straat een busje geparkeerd stond van een elektricien en heeft aangebeld om te
vragen of hij wilde helpen. Dit wilde hij graag. Het bleek een jongen te zijn van onze leeftijd met een vrouw en 2 kleine
kinderen. Folkert raakte aan de praat met deze jongen en al gauw hadden ze het over het geloof. Deze jongen bleek
Katholiek te zijn en is actief betrokken bij de kerk. Sinds die eerste ontmoeting, hebben we al een aantal gesprekken
gehad. We zijn bij hun op bezoek geweest en deze week komen ze bij ons langs. Steeds weer mogen wij getuigen van
God, hoe Hij in ons leven gewerkt heeft en nog steeds aan het werk is!
Willen jullie danken voor de openheid die er is in de gesprekken? Danken dat God steeds weer openingen geeft om
te getuigen dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij middelaar is tussen God en mensen? Willen jullie ook bidden dat
wij steeds weer de gelegenheid krijgen om deze en andere mensen te ontmoeten? En dat ze open zullen staan voor
het Evangelie?

Diensten in het Lichthuis
De eerste zondag van de maand hebben we een brunch in het Lichthuis.
Deze brunch is open voor iedereen. We beginnen met een gezamenlijke brunch,
vervolgens zingen en bidden we met elkaar in verschillende talen. Na het zingen
is het tijd voor Bijbel lezen en een uitleg hierover. De kinderen gaan dan met één
van de teamleden naar een andere ruimte. Zij hebben dan hun eigen programma
waar ze een Bijbelverhaal horen, iets knutselen en daarna nog even spelen totdat
de ouders klaar zijn.
Willen jullie bidden voor de brunch van 1 april? Dan zal de brunch in het teken
staan van Pasen. Willen jullie bidden dat God de juiste mensen stuurt? Mensen
die openstaan voor Gods Woord, Zijn evangelie en Zijn liefde. Bid ook dat de
juiste woorden mogen klinken om zowel de volwassenen als de kinderen met deze
heerlijke blijde boodschap te bereiken!
Gezin
In de afgelopen maanden is het behoorlijk druk geweest, verhuizen naar Breda,
wennen aan een nieuwe omgeving, nieuwe mensen leren kennen, omgaan met
bemoedigingen en ontmoedigen, enzovoorts. En in het midden van dit alles zijn
we ook nog ‘gewoon’ een gezin: papa, mama, Suus en Gijs. Hoe ga je om met
alle taken en mensen die je tijd en energie op kunnen slokken? Hoe verlies je
niet je gezin uit het oog? We hebben jullie aan het begin van dit stagejaar een
overzicht laten zien van onze week. Maandag zijn we de hele dag vrij, we hebben
dan geen stagetaken of Bijbelschooltaken. Nu begrijpen we waarom dit zo is, we
hebben deze dagen echt nodig om met de kinderen te wandelen, te spelen, samen
te kunnen praten over alles wat gebeurd is en wat er de komende week weer
gaat gebeuren. We kunnen oprecht zeggen dat we erg snel gewend zijn aan onze
nieuwe plek, we genieten enorm van alles wat we mogen doen en meemaken!
Willen jullie danken voor de wijsheid van onze stagebegeleiders dat zij deze tijd gegeven hebben?
Willen jullie ook danken dat Suus en Gijs zo snel gewend zijn en alles zo geweldig goed doen?
Willen jullie ook bidden dat God ons gezin beschermt en bewaart in deze wijk?
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Tot Hem mogen wij bidden, Hij zorgt voor ons, Hij leidt ons, Hij hoort en verhoort gebeden. Niet altijd op onze manier, maar wel op
Zijn manier en op Zijn tijd!
Liefs,
Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst
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