Beste zendingsvrienden,
De eerste maand van het nieuwe jaar is
alweer voorbij. We zeggen zo vaak: “Wat
gaat de tijd toch snel!” De bekende
Nederlandse bijbelleraar Kees Goedhart
schreef eens: “De tijd gaat niet snel, maar
wij hebben veel te doen!” Een waarheid,
als je bedenkt dat de tijd voor velen niet
opschiet, omdat ze door ziekte, een
lichamelijk handicap of door ouderdom
aan huis gekluisterd zijn. De pandemie
stopte mijn activiteiten niet. Ik had wel
iets te doen en daardoor ging de tijd voor
mij snel voorbij.

Godsvoorziening
Als ik denk aan Gods voorzienigheid, denk ik
ten eerste aan Gods enige Zoon Jezus
Christus die in de redding van de door de
zonde verloren mensheid voorzag door voor
haar te sterven aan het kruis. Diegene die in
dit offer gelooft, ervaart vrede met God en
ontvangt het eeuwig leven.

Hoe deel ik dagelijks mijn tijd in? Vanwege
de sluiting van het zwembad vorig jaar, ben
ik begonnen met ’s morgens te wandelen. In
een later stadium ben ik met gymnastiekoefeningen thuis begonnen

Ten tweede voorziet God in ons leven op
onverwachte manieren. Zo mocht ik geweldige financiële voorziening van de Heer
ervaren voor de reparatie van de auto. De
turbine ging kapot: kosten €350! Verder
kwamen er nog andere uitgaven bij voor
onderdelen. Br. Massimo heeft de auto voor
weinig arbeidsloon willen repareren. Ik ben
de Heer zo dankbaar voor Zijn voorziening
door de tussenkomst van br. Massimo en de
financiële bijdragen! Zij, die op Hem vertrouwen, zullen niet beschaamd worden!
Prijst de Heer!

Verder sprak ik iedere morgen een Bijbelse
overdenking in via WhatsApp in en stuurde
die aan diverse mensen. Verder zijn er de
voorbereidingen voor de dienst op zondagochtend en de bijbel-studie op woensdagavond. Ook bezoek ik regelmatig gemeenteleden.

Jezus zei: “Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig
leven en komt niet in het oordeel, want hij is
overgegaan uit de dood in het
leven!” (Joh.5:24)

Sinds enkele maanden geef ik een discipelschapscursus aan een ouderling echtpaar
die verantwoordelijk zijn voor een nieuwe,
kleine groep gelovigen. Mijn dochter Debora
volgt die cursus ook. Wat is het belangrijk om
de Heer als Hem als een toegewijd volgeling
te dienen!

Hierbij wil ik iedereen die hieraan heeft
bijgedragen, heel hartelijk danken!! Maar ook
u allen die mij de maandelijkse gift stuurden,
zodat ik dít en ook de kosten van de
jaarlijkse ziekenfondskaart kon betalen.

Italiaanse kaart: God zegene onze natie.

Diverse malen heb ik naar diverse mensen
over God kunnen getuigen. Heel speciaal

De tijd gaat door….
Ik ben de Heer elke dag bijzonder dankbaar
voor het feit dat ik nog steeds kan werken in
zijn Koninkrijk. De tv-programma's gaan door
ondanks het feit dat ik in deze tijd van corona
nergens heen kan voor een interview. Ik heb
dit kunnen oplossen door enkele programma's te maken met een nieuwjaarsboodschap van mijn beide dochters en twee
gemeenteleden. Een ander programma werd
gemaakt tijdens een speciale dienst in de
gemeente, waarin een aantal gemeenteleden
vertelden over Gods hulp en interventie in
hun leven, afgewisseld met het zingen van
enkele liederen, met begeleiding van Esther
en Debora. Ik vraag uw gebed voor deze
programma's. Er zijn echt mensen, die deze
tv-uitzendingen volgen. Het blijft een
belangrijk middel om het goede nieuws van
Jezus naar de mensen te brengen. De
gemiddelde Italiaan weet niets over de
boodschap van de Bijbel. Er is nog steeds
grote onkunde over Gods Wil voor de mens.
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“Geen pandemie of wat dan ook
mag of zal ons tegenhouden om
over Zijn grootheid, trouw en
barmhartigheid te vertellen!”

verlangt

Italië

Italiaanse vlag met opschrift: Italie,
Herrijs en laat je licht schijnen.

De kinderen van de gemeente
worden gezegend.

Co zegent de gemeente

Dank- en gebedspunten
• Bid dat vele mensen die de afgelopen • Bid voor kracht en wijsheid zodat ik,
maanden de tv-programma's hebben
mijn dochters en hun echtgenoten ons
gezien of d.m.v. een persoonlijke
kunnen blijven inzetten voor de
ontmoeting zullen gaan nadenken
gemeente en de mensen die de Heer
over het Goede Nieuws.
nog niet kennen.
• Bid dat de honderden
• Blijf bidden voor de mensen die ik heb
scheurkalenders die zijn uitgedeeld
mogen benaderen met een getuigenis
gelezen zullen worden en dat mensen
in het afgelopen jaar.
door de boodschap ervan aangeraakt
zullen worden.

was de ontmoeting met een man die mij
herkende van ruim dertig jaar geleden
toen hij aanwezig was bij de
openluchtsamenkomsten. Hij kreeg
toen een boek dat hem heeft geholpen
om meer over God te weten te komen.
Hij vond de ontmoeting met mij na
zoveel jaren echt bijzonder. Ik heb hem
een scheurkalender en enkele brochures gegeven. Dat werd enorm
gewaardeerd.

bevrijding te delen? De bekende spreuk
luidt: “De tijd gaat snel, gebruikt haar
wel!”

Ik mag mijn tijd vullen met het dienen
van de Heer in vele vormen van
communicatie en het getuigen over
Gods plan van redding. Geen pandemie
of wat dan ook mag of zal ons
tegenhouden om over Zijn grootheid,
trouw en barmhartigheid te vertellen!
Trouwens, is het niet zo dat iedere
christen is geroepen om iedere
gelegenheid te baat te nemen om de
mensen over Gods liefde te vertellen
door het Evangelie van vrede en

Verbonden in Gods liefde en in dienst
van Hem, die mij riep:

Tenslotte wil ik u in het bijzonder danken voor uw voorbede en uw financiële
bijdragen in het werk van de Heer dat
wij door genade hier mogen doen.
Ik wens u Gods bijzondere nabijheid toe
in 2021!
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wijsheid

. “Italië mag haar tijd benutten om na te
denken over een betere toekomst!”
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