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Als we de Bijbel tot ons hart laten 
doordringen, zien we dat we 
daardoor zullen worden als 

bomen. Bomen die niet bij een 
storm omwaaien. En bomen die 
op de juiste tijd – en dat is ook 

nog in de ouderdom – vrucht 
zullen dragen.  

Wat een zonnige zomerperiode hebben 
we achter de rug. We zitten nu al midden 
in de herfst met de prachtige natuur om 
ons heen. De herfst is zo’n mooie tijd van 
appels plukken, appeltaart en koffie of 
warme chocolademelk. Op zo’n moment 
is het goed om even terug te denken aan 
de warme zomerdagen.  
 
Terugblik op de zomer 
Vanuit onze gemeente werden er Athletes in 
Action-activiteiten in onze wijk georgani-
seerd. Het was mooi om te zien hoe een 
aantal tieners uit de wijk ’s avonds ging 
voetballen met jongeren die Jezus nog niet 
kennen. Een prachtig getuigenis.  
 
Stephen ging met een team naar Kenia. Hij 
mocht daar gevangenen opzoeken, preken in 
verschillende kerken, met kinderen 
voetballen, eten uitdelen en nog veel meer. 
 
Leonie en Maarten zijn samen op een kamp 
geweest van de tieners van ECM. Ze hebben 
daar gedeeld over hun leven, vriend-
schappen versterkt en heerlijk van elkaar 
genoten. 
 
Rhiannon was op een kamp van Oases. Het 
was voor haar een heerlijke tijd. Slapen met 
zeven andere giechelende meiden in een 
tent. Spelletjes, zwemmen, een speurtocht 
en samen praten over de Bijbel en Jezus. 
Het bijbelvers dat zij op kamp heeft 
meegekregen is Deuteronomium 31:8: De 
Heer zelf zal voor je uitgaan. Hij zal met je 

zijn. Hij zal je niet loslaten en je niet verlaten. 
Wees niet bang en laat je door niets 
ontmoedigen. Wat heerlijk om dit nu al te 
leren, zodat je dit kunt meenemen op je 
levenspad. 
 
Onze familievakantie bestond uit een weekje 
kamperen in de Vogezen, Frankrijk. Een 
prachtige camping. We hebben lekker 
gewandeld en waren zeer verrast door de 
prachtige watervallen. Ondanks dat het nogal 
eens regende, hebben we ook heerlijk 
genoten van elkaar, van de natuur en het 
dagje met de zonneschijn. 
 
Structuur en routine 
Nu is het schooljaar weer begonnen en de 
structuur en routine keren terug. De vrouwen 
vanuit en rondom de gemeente komen om 
de andere maandag bij elkaar. Wat een 
vreugde, we zijn nu al met dertien vrouwen! 
Dit jaar willen we verschillende psalmen 
bestuderen en tot ons hart laten doordringen. 
We hebben al schitterende dingen geleerd. 
Psalm 1 is een geweldige psalm waarin we 
zien hoe belangrijk het is om ons in de 
woorden van God te verdiepen. Als we de 
Bijbel tot ons hart laten doordringen, zien we 
dat we daardoor zullen worden als bomen. 
Bomen die niet bij een storm omwaaien. En 
bomen die op de juiste tijd, en dat is ook nog 
in je ouderdom, vrucht zullen dragen. We 
ontdekken dat psalmen je kunnen helpen in 
je gebed. Er kwam een stelling naar voren 
dat wanneer je eerst Gods woord leest en 
dat bestudeert, je gebeden veel rijker en 
dieper zijn, omdat je dan meer bidt vanuit 
Gods wil. Ben je het daarmee eens of juist 
niet? En als je het daarmee eens bent, hoe 
mediteer je dan op Gods woord en het 
zichtbaar laten worden in jouw leven.  
 
Ook gaan de gesprekken in de straat en op 
de velden verder. Er is een vrouw (32) die 
veel ziek is. Na zeven jaar heeft haar partner 
haar verlaten. Dit leidde tot een depressie, 
waarvoor ze medicijnen en therapie krijgt. 
Inmiddels heeft ze een nieuwe vriend. Als ze 
Jezus zou gaan leren kennen en vanuit de 
Bijbel zou gaan leven, zou ze weten dat de 
Vader haar zou troosten en bij haar is in de 
depressie en alles wat er zich in haar leven 
afspeelt. Maar ze gaat verhuizen. We weten 
dat God haar in Zijn handen heeft, maar ons 
verlangen is dat zij haar verdere leven met 
Jezus mag leven. Bid voor haar, zodat ze 
spoedig de Heer Jezus mag leren kennen.  

Beste familie en vrienden, 

Athletes in Action team  



‘Onze diepste wens is dat wij mensen helpen 
beseffen dat God een plan voor hun leven heeft.’  

Muntthee en knoflook 
Op de Suringarschool en met de 
ontwikkeling van het natuurspeel-
schoolplein gaat het zeer goed. 
Tijdens de zomer is het plein opnieuw 
geheel betegeld en dit is heel fijn: zo 
blijven er geen regenplassen staan en 
evenmin zijn er ongelijke tegels 
waarover de kinderen kunnen 
struikelen. Het tuinieren rondom het 
‘blotevoetenpad’ en in de drie 
moestuinen is een groot succes. Er 
was een goede oogst. De kinderen 
hebben aardappeltjes en groenten uit 
de tuin gegeten en ze hebben 
tomaatjes geplukt. Tijdens het 
buitenspelen in de pauzes zijn er 
minder ruzies omdat er altijd kinderen 
zijn die willen meehelpen met onkruid 
wieden en planten poten. Ook het 
bestrijden van de mollen met behulp 
van muntthee en knoflook was leuk 
en leerzaam voor de kinderen. 
 
Familie en kinderen 
We zijn heel dankbaar voor onze 
ouders. We zijn dankbaar hoe ze ons 
de kansen hebben gegeven om ons 
te ontwikkelen en ons werk te kunnen 
doen. Nu kunnen wij hun liefde en 
zorg teruggeven. Dit afgelopen jaar 
zijn we om de beurt om de drie weken 
in Engeland geweest om bij de ouders 
van Roland te zijn, nu de gezondheid 
van de vader van Roland achteruit 
gaat. Tijdens de zomer werd Rolands 
vader steeds zwakker.  
Dit is een moeilijke tijd. In deze laatste 
maanden hebben we mogen 
meemaken dat zijn vader zijn hart 
voor God en de Bijbel een beetje 
heeft geopend. We vragen je om 
gebed, omdat ook ma Smith een zeer 
zwaar jaar heeft gehad. Zij is nu 86 en 
lijkt ook erg achteruit te zijn gegaan in 

haar gezondheid. We weten niet of zij 
zelfstandig kan blijven wonen. Het 
vraagt energie van ons, maar het is 
fantastisch dat we dit mogen en 
kunnen doen. 
 

Leonié heeft dit jaar haar examenjaar 
en we zien uit naar wat God op haar 
hart legt om na de middelbare school 
te gaan doen. Rhiannon zal haar 
middelbare school afronden en 
Stephen en Maarten zullen dit jaar 
hun bacheloropleidingen voltooien. 
We zien uit naar Gods hand in het 
leiden van onze kinderen voor wat 
betreft hun keuzes van studies en 
opleidingen. Het is genieten om hen 
zich zo te zien ontwikkelen. Een vraag 
van Rhiannon tijdens een lunch was 
zo lief. ‘Mam, als ik later kinderen 
krijg, wil je me dan helpen met het 
opvoeden, want ik denk dat jullie 
gelijk hebben. Eerst zijn jullie erg 
streng en dan later minder.’  
 

We zijn God heel dankbaar voor de 
prachtige kinderen die we mogen 
hebben.  
 

Dank je wel dat je ons steunt in gebed 
en ook financieel. Wil je ook de 
komende maanden weer met ons 
mee bidden? We zien uit naar de 
komende maanden, we verlangen dat 
God de mensen aanraakt en dat ze 
door Hem tot leven komen.  

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en 
gemeentestichting in Zuid-Limburg in 

samenwerking met ECMI | 
MISSIONSMITHS is financieel 

afhankelijk van giften. Je kunt hen 
steunen door een gift over te maken 
op: NL02INGB0000254997, st. ECM 

Nederland o.v.v. fonds 
MISSIONSMITHS | Maatschap 

MISSIONSMITHS, Ellecuylgaard 22, 
6227 EA  MAASTRICHT, 

0433110153, 
rolandandcarolien@msn.com | ECM-
Nederland, Postbus 861, 7400 AW 
Deventer, Nederland, 0570-637537, 

www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org,  
ecmnederland@ecmi.org 
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verlangt 
Nederland  

vervulling  

Maarten en Leonie op het ECM retreat 

Op vakantie 

Roland, Carolien, 

Stephen, Maarten, 

Leonie en Rhiannon 

Roland aan het werk met de kinderen op de basis school 

Stephen op zendingsreis in Kenia 

vrouwenbijbelstudiegroep  
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