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We willen van Jezus leren 
hoe Hij naar ons en onze 

medemens kijkt en we willen 
leren hoe we met mensen in 

gesprek kunnen gaan om 
hen over Jezus te vertellen.  

We kijken terug op een mooie zomer. 
September is een maand waarin we 
mensen ontmoeten die we in de zomer 
niet hebben gezien. Het is zo bijzonder 
om verhalen te horen van de mensen om 
ons heen. De dingen die ze gezien 
hebben, de schepping waarover ze zich 
verwonderd hebben, ontmoetingen die 
zomaar plaats vinden enzovoort.  
 
Vakantie Wales en familie weekend 
Eén van de vele mooie momenten was de 
kerkdienst die in ‘t Welsh en in het Engels 
werd gesproken en gezongen. Tijdens de 
dienst werd een stukje uit het Evangelie voor 
gelezen, dit werd in het midden van de kerk 
gedaan en iedereen draaide zich om, 
waardoor ik ervoer dat iedereen het 
belangrijk vond om naar Gods Woord te 
luisteren. Het Woord van God is zo belangrijk 
voor iedereen. 
 
We vonden het prachtig om langs de kust 
van St. Davids te lopen. Het was erg leuk om 
met z’n tweetjes op vakantie te zijn terwijl 
onze kinderen aan het werk waren of zelf 
ook met vakantie waren. We hebben ook 
genoten van een familie weekend waarin we 
een dag met z’n allen hebben rondgefietst op 
de Hoge Veluwe dankzij onze vriendin Kate 
die ons de entreekaartjes had gegeven. 
Tevens zijn we datzelfde weekend uit eten 
gegaan; mogelijk gemaakt door een 
anonieme gift. Zo speciaal. 

Bijbelstudie 
De Bijbelstudies zijn weer begonnen. Ik ben 
helemaal enthousiast. Met de dames gaan 
we de vergelijkingen die Jezus heeft verteld 
bestuderen. De eerste studie leverde al 
meteen een mooi inzicht op. Samen zoeken 
we uit wat de vraag is die eigenlijk gesteld 
wordt vooraf aan de gelijkenis en waarom 
Jezus reageert met het vertellen van de 
gelijkenis en niet met b.v. een direct 
antwoord. Zo samen bezig te zijn, geeft 
meteen al meer duidelijkheid over de 
mogelijke uitleg en betekenis van de 
gelijkenis.  
 
Met de kring die op woensdag bijeen komt 
gaan we kijken naar mensen met wie Jezus 
in gesprek is. Bijvoorbeeld de man die blind 
geboren was. Jezus praat met hem. De 
discipelen van Jezus, de buren, ouders en 
wetgeleerden praatten over hem alsof de 
blinde man er niet bij is, alsof ze niet écht 
naar hem willen luisteren. We kunnen veel 
leren van deze gesprekken in de Bijbel. We 
willen onder andere van Jezus leren hoe Hij 
naar ons en onze medemens kijkt en we 
willen leren hoe we met mensen in gesprek 
kunnen gaan om hen over Jezus te vertellen.  
 
Tafelgesprek en pareltjes 
Laatst hadden we een tafelgesprek met 
iemand die opmerkte dat hij atheïst is. Hij 
vertelde dit naar aanleiding van gesprekken 
over literatuur. Het begon met de zin die hij 
heel belangrijk vind en geleerd heeft toen hij 
kind was: ‘Heb je naaste lief als jezelf.’ Hij zei 
dat wanneer iedereen in de wereld dit zou 
doen, de wereld er door zou veranderen. 
Hierop reageerden Roland en ik met de rest 
van de zin: ‘Heb de Heer je God lief met heel 
je hart en je verstand en met heel je kracht 
EN heb je naaste lief als jezelf.’ Dit vond hij 
niet prettig om te horen. Hij vindt dat God 
niet bestaat. We hadden gebeden voor deze 
avond. Het lijkt er misschien op dat we met 
ons gesprek niet de goede richting opgingen, 
maar we willen geloven dat God een weg 
met deze man, deze familie gaat en dat wij 
naast ze mogen lopen. Af en toe wijzend op 
de Schepper, de Verlosser, de God Die een 
ieder liefheeft. 
 
In de laatste weken hebben Roland en ik 
weer parels gezien van Gods momenten/ 
Gods ervaringen/ Gods geschiedenis. Zoals 
een vrouw (én oma) uit de dameskring. Zij 
vertelde dat terwijl haar zieke kleinzoon 
onderweg was naar het ziekenhuis iemand 

Lieve familie en vrienden, 

Samen met m’n moeder op vakantie 



Onze diepe wens is dat mensen wakker worden en 
beseffen dat God een plan voor hun leven heeft. 

spontaan tegen hem de woorden ‘God 
houdt van je’ sprak. Waarop hij tegen 
zijn (nog ongelovige) moeder zei: ‘dat 
komt door oma!’ 
 
Verder sprak Roland met een 
vluchteling in de kerk. Deze man 
vertelde hem dat hij één of meerdere 
dromen had gehad waarin hij Jezus 
had gezien. Zo is hij naar de kerk 
gegaan om te ontdekken wie Jezus is 
en is tot geloof gekomen! 
 
In de studeerkamer van mijn vader 
vond ik een blaadje over evangeli-
seren per auto, langs verschillende 
plaatsen. De tekst in dit blaadje 
bemoedigt mij in het open blijven staan 
om door God gebruikt te worden. Om 
mensen aan te spreken en hen van 
Gods liefde en genade te vertellen. 
 
Suringar school 
We vragen soms om gebed voor de 
protestants-christelijke school Surin-
gar. God beantwoordt de gebeden. 
Met Roland gaat het steeds beter. Hij 
heeft al 5 maanden weinig tot geen 
pijn meer in zijn been. Hij heeft deze 
zomer veel werk kunnen verrichten in 
de schooltuin zodat het schoolplein er 
weer goed uitzag bij het begin van het 

nieuwe seizoen. We zijn dankbaar 
voor de lerares die er speciaal is om 
Bijbelles te geven. De school mag 
nog steeds haar deuren open houden. 
Op woensdagochtend ontmoet ik zo’n 
zes tot tien moeders die hun kinderen 
daar op school hebben. Enkele 
andere moeders komen nog steeds 
naar de koffiemomenten, zelfs nu hun 
kind al naar de middelbare school is. 
Door deze koffiemomenten leer ik de 
vrouwen beter kennen en groeien de 
vriendschappen. Zo heeft Edit aan 
drie van ons geleerd hoe zeep te 
maken. Dat was erg gezellig. Edit 
komt uit Hongarije. Daar groeide zij 
op in een familie die naar de Jehova-
getuigen gaat. In de twintig jaar die ze 
in Nederland woont, is ze helemaal 
niet meer naar de kerk gegaan, maar 
sinds ons contact is ze weer af en toe 
in de Bijbel aan het lezen. Bid voor de 
christelijke leerkrachten, de kinderen 
op deze school (en hun ouders) opdat 
hun getuigenis op het schoolplein, in 
de klas en erom heen vrucht zal 
dragen. 
 
Dankjewel voor je gebed en andere 
ondersteuning om ons werk hier in 
Maastricht mogelijk te maken. 
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Opknappen van het schoolplein 

Roland, Carolien, 

en de kinderen. 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-

eenstemming met de nieuwe Europese regel-
geving: www.ecmnederland.nl/privacy-

statement  
Heerlijk gefietst op de Hoge Veluwe tijdens ons gezinsweekend 

zeepjes maken  

Lekker spelen in de schooltuin 

Oude foto’s van mijn vader -Evangeliseren per auto in Nederland 
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