Ps.85:10 en 11

Beste familie en vrienden,
Op de vijfentachtigste verjaardag van
mijn vader lazen we bovenstaande
verzen uit Psalm 85. Meer dan 55 jaar
hebben mijn ouders samen Jezus
gevolgd, met vallen en opstaan. Zij
proclameren van Gods vrede en
rechtvaardigheid, goedheid, vergeving
en trouw. Ook nu in hun ouderdom, mijn
moeder is bijna 86, bidden ze zonder
ophouden. We zijn God zeer dankbaar
voor hen en voor hun geloof. Bid voor ze
nu zij ouder worden en het voor hen
moeilijker wordt.
Overvloed
De dankdag voor het gewas is volgens de
kalender pas in november, maar we zijn
zeer dankbaar voor de vruchten van het
gewas dat ondanks en dankzij de warme
zomer toch overvloedig is. We hebben veel
fruit geplukt in de moestuin en het is leuk
om dat samen te doen. Een echtpaar dat
we kennen via het koffiedrinken op
woensdag gaat tegenwoordig mee naar de
Anglicaanse kerk. Ze hebben een dochter
die fruit heerlijk vindt en zo is de combinatie
snel gemaakt. Samen fruit plukken; een
leuke manier om elkaar beter te leren
kennen.
Financiën
We zijn dankbaar voor alle mensen die ons
financieel hebben ondersteund en nog
steeds maandelijks ondersteunen. Tijdens

Kinderen die een hut aan het bouwen zijn uit snoei-

de zomer kwamen we erachter dat we niet
voldoende pensioen hebben opgebouwd
om een staatspensioen te kunnen
ontvangen. Ook lopen we al een tijdje tegen
een tekort aan waar het onze maandelijkse
toelage betreft. We hopen nieuwe
ondersteuners te vinden die ons verder
kunnen helpen. We denken aan 12 mensen
die ons met twintig euro per maand of 25
mensen die ons met tien euro per maand
willen ondersteunen. Wil je mee bidden dat
we die mensen zullen vinden?
Terugblik
We zijn ook dankbaar voor de afgelopen
zomer. Wat een fantastische tijd. We
vonden het warme, hete weer soms wat
lastig maar als we zo terug kijken, krijgen
we vanzelf een glimlach vanwege de mooie
herinneringen. We zijn met z’n achten een
weekje op vakantie geweest. Heerlijk. De
camping was top en het weer prachtig.
Genoten met elkaar.
Thuis aangekomen mochten we twee van
de vrienden van de kids van ECM
ontvangen. De twee jongens, beiden van
de leeftijd van Léonie en Maarten, gaven
veel vreugde en plezier. Er is zoveel wat
hen samen bindt. De vriendschap,
gebouwd tijdens de ECM conferenties, is
heel diep. En ook de vele overeenkomsten
maakt hun vriendschap uniek.
Rhiannon kon een weekje op kamp en
heeft daar ook een mooie en bijzondere tijd
gehad. Ze kwam terug met een glazen pot
vol gebedspunten die zij samen met twee
andere meiden had verzameld van de
andere deelnemers. Zij bidden voor en met
elkaar. Léonie is mee geweest met een
evangelisatiereis naar Umag. Ze was zeer
onder de indruk van de wijze waarop God
haar en de anderen gebruikt heeft. Ze heeft
o.a. voor een vrouw mogen bidden en haar
mogen vertellen over Gods liefde en
vergeving. Ze heeft nu nog contact met die
mevrouw.
Net voordat de school weer begon, werden
we bezocht door een echtpaar uit Engeland, trouwe medebidders en ondersteuners van ons. Ze hebben ons opnieuw
bemoedigd. Zij waren ook betrokken bij de
ondersteuning van een ECM-familie die hier
nu in Maastricht werkt; de familie Laan is nu
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“Het is werkelijk waar dat God
mensen bevrijdt, die ontzag voor
Hem hebben. Waar zij wonen,
heerst vrede en geluk. Daar komt
men goedheid, liefde en trouw
tegen. Er heerst vrede omdat er
rechtvaardig wordt geregeerd.”

verlangt

Nederland

Onze diepe wens is dat mensen wakker worden en
beseffen dat God een plan voor hun leven heeft.
een jaar in Maastricht. Beide families
hadden elkaar nog niet eerder
ontmoet, maar tijdens hun tijd hier
met ons hebben we samen gegeten
en zo hebben ze elkaar een beetje
beter leren kennen.

De van de Laan familie

Naast de school, is ook de universiteit
en het gewone leven weer begonnen.
Stephen en Maarten hebben allebei
hun Masters gehaald. Stephen
studeert verder aan zijn tweede
master. Maarten is samen met zijn
vriendin Annick op reis door Zuidoost
Azië tot DV het einde van het jaar.

ECM vrienden Johnie en Stefan op bezoek

Léonie gaat verder met haar studie
geneeskunde; ze is nu derdejaars. Er
zijn ook weer veel nieuwe studenten
gekomen. Bid voor de christenen
onder hen dat zij zich bij de christelijke studentenverenigingen Lux ad
Mosam en DRUM thuis zullen voelen
en dat andere studenten misschien
juist in deze stad Christus mogen
vinden.

Onze gebedspartners en
financiele ondersteuners

Maarten en Annick op weg naar Singapore

Met de Bijbelstudiekring van de
gemeente op woensdagavond gaan
we kijken naar de profeet Jesaja. Wat
geweldig om te ontdekken dat ook
veel liederen zijn gemaakt n.a.v. dit
Bijbelboek; het is ook het meest
geciteerde Bijbelboek in het Nieuwe
Testament. Ik ben erg benieuwd wat
we allemaal gaan ontdekken. Als je
een boek hebt of achtergrondinformatie, is dat van harte welkom.
Bij de tweewekelijkse bijbelstudiegroep op maandag gaan we kijken
naar biddende mensen in de Bijbel en
wat we van hen kunnen leren. Ik heb
er veel zin in.

Maarten in Singapore

Leonie met het shortterm team in Umag

In juni schreef ik over een gezin bij
ons in de straat. Zij kennen God de
Vader nog niet en ik wilde hun
uitnodigen om naar de Alpha
parentingcursus
te
gaan,
die
georganiseerd wordt door onze
gemeente. Laatst nodigde zij mij uit
voor een kopje koffie en hierbij
vertelde ze dat ze niets te maken wil
hebben met God, mijn geloof en
liever ook niet met ons. Ik ervoer het
als een grote teleurstelling. Maar
deze mensen zijn door God
geschapen; Hij heeft hen lief en wil
hen zoveel meer dan ik Zijn liefde
laten zien. Blijf bidden voor hen!
We kijken uit naar de komende
maanden. Een doopdienst in november, nieuwe dingen leren vanuit de
Bijbel, een leidersoverleg van ECM
waar Roland en ik samen naar toe
zullen gaan, het reisverslag van
Maarten en Annick, de soepavond
die we eind oktober met onze buren
zullen houden. En nog veel meer.
Dank voor je gebed. Het is zo
waardevol en belangrijk. Dankjewel
voor je bemoediging. We bidden ook
jou Gods zegen toe.

Roland, Carolien,
Stephen, Maarten,
Leonie en Rhiannon
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