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Samen hebben we invloed
Lieve lezer leuk dat je weer even de tijd neemt om te lezen wat wij als gezin en binnen Crowns
allemaal hebben meegemaakt.
Laat ik beginnen met ons gezin. Het gaat goed met ons allemaal. Hier en daar wat Corona
gehad, maar we zijn er goed doorgekomen. Maar toch, de afgelopen twee jaar hadden we best
flinke strijd in ons gezin, waar ik inhoudelijk niet op in kan gaan. Misschien herken je dat wel,
ook in je eigen leven. Je wordt dan letterlijk teruggeworpen op wie je echt bent en waar het echt
om draait in het leven. Ondanks dat het voor ons allemaal een zware tijd was, heeft God altijd
voor ons gezorgd en zijn we er rijker uitgekomen. Dat is echt een super zegen! Het gekke was
dat het juist met de bediening steeds beter ging. We waren juist flink aan het groeien, kregen
nieuwe kansen en bereikten veel mensen! Ik besefte gelukkig maar al te goed dat als de satan
ons gezin kapot kon maken dit ook direct gevolg zou hebben voor de bediening. Maar God is
groter dan al onze zwakte en gebrokenheid! Zoals ik al zei, nu gaat het weer goed met ons en
is er rust en vrede in ons huis.

Ook jij bent van invloed
Soms denken we dat wij de enige zijn die
bepaalde dingen meemaken en keren ons
naar binnen. Mensen om jou en mij heen
worstelen allemaal met gebrokenheid. Wij
hebben onze hoop in de Heere Jezus en
hebben elkaar om elkaar te sterken. De
wereld heeft dit niet! Ik weet zeker dat er
mensen in jouw omgeving zijn waarvan jij
weet dat zij problemen hebben. Stap op ze
af en help ze!
God zal jou de wijsheid en de woorden
geven om Hem te vertegenwoordigen alsof
Hij daar zelf is.

Samen en niet alleen
We hebben deze moeilijke tijd niet alleen gedragen. We hebben broeders en zusters in
vertrouwen genomen en dit samen gedragen. We hebben externe hulp gehad en samen met
anderen veel gebeden. Ik wil jou dan ook echt aanmoedigen. Als je door een zware tijd heen
gaat, doe dit niet alleen. Durf open te zijn naar mensen die je vertrouwt en die willen helpen.
Deel het met de leiding van je gemeente, want hier zijn we ook gemeente voor. Het is niet altijd
makkelijk maar wel goed!

Love & Impact Training
Op een bijzondere manier zijn we door Gods leiding in Rotterdam terecht gekomen om daar
mensen te trainen en te mobiliseren om Gods liefde aan andere te laten zien vanuit datgene wat
Hij in ons gelegd heeft.
Volgende maand sluiten we de training af met de laatste van de vier trainingsdagen. Iedere
trainingsdag was weer een feest. Echt waar! Ik overdrijf niet!
We hebben ruim 125 deelnemers uit allerlei verschillende kerken. Zelfs uit Zuid-Limburg en
Groningen! Deze lieve mensen stappen steeds vaker uit in hun dagelijkse leven om een zegen
te zijn voor de mensen om hun heen. Deze deelnemers zijn hele normale mensen zoals jij en ik,
die een hart hebben voor de Heer en hun directe naaste. We horen door de getuigenissen dat
God op bovennatuurlijke wijze door hen heen werkt, ondanks hun onvolmaaktheden, angsten
en onzekerheden. Mensen op verschillende plekken in het land geven hun leven aan Jezus,
ervaren iets van God of ontvangen herstel. Dit is echt zo gaaf!
18 juni is de laatste dag en je kunt nog steeds deelnemen! Iedere maand zijn er weer nieuwe
mensen die deelnemen. Ik wil jou echt van harte uitnodigen dit eens zelf mee te maken en zelf
te gaan ervaren hoe God jou kan en wil gebruiken tot zegen van de ander. Als je Rotterdam te
ver vind kun je het ook online volgen, wat natuurlijk lang niet zo leuk is ;-)

Aanmelden

Een beweging met een boodschap
De opdracht die God ons gaf is om een beweging van mensen te zijn die Zijn liefde laten zien
overal om ons heen vanuit een levensstijl. In je eigen omgeving en op de manier zoals God jou
gemaakt heeft. We zien deze beweging enorm groeien en samen zullen wij Nederland en
Europa bereiken met de liefde en het evangelie van Jezus Christus.
We doen dit, maar kunnen dit echt nooit alleen!
Misschien denk je: “fijn voor hen maar hoe kan ik helpen en bijdragen aan deze grote
opdracht?” Ik geloof dat dit echt mogelijk is, ook voor jou!
De Bijbel zegt dat we eenparig moeten bidden, je laten toerusten tot dienstbetoon en de
bedienaren/ bedieningen van het goede nieuws goed moet ondersteunen.
Ons land en jouw stad hebben een ontmoeting nodig met onze Heer Jezus! Wacht niet af en
stap uit in gehoorzaamheid en help ons! We kunnen het werk aan alle kanten niet aan en
hebben daarom echt meer geld nodig om dit alles te kunnen blijven doen. Help ons om te
groeien.
Wij vragen jou dan ook met klem:
Bidt voor ons als gezin en de bediening van Crowns
Ondersteun ons als gezin en Crowns met jouw maandelijkse financiële ondersteuning
Laat ons jou tot zegen zijn, door ook jezelf door ons te laten toerusten
Nederland heeft ons als volgelingen van Jezus nodig, omdat wij goed nieuws hebben voor de
gebrokene. Wat doe jij?
Groetjes en Gods zegen,
Ludwig en Heike
Crowns Team
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretariaat@crowns.nl toe aan uw adresboek.

