Lukas 5 : 5b
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‘Met Christus ben ik gekruisigd, en
toch leef ik, (dat is), niet meer mijn
ik, maar Christus leeft in mij’
(Gl2:20 NBG)
Lieve gebedsvrienden,
Christus en niet meer mijn ‘ik’. Een
waarheid die moet worden vertaald
naar het alledaagse leven. Niet
meer mijn ‘ik’. Wat betekent dat?
Heel concreet: niet meer Gerard
(of vul de eigen naam maar in). Is
dit nu waar of niet waar? Ben ik,
door wie ik ben en wat ik doe, op
Christus gericht of op één of andere
manier toch op mijzelf?
Johannes de Doper heeft ooit
gezegd: Hij (Christus) moet meer,
maar ik minder worden. Hoewel
God in de dood van Christus al
afgerekend heeft met mijn oude
mens, moet ik leren om mijzelf te
verloochenen, dagelijks mijn kruis
op te nemen en Hem te volgen,
zodat uiteindelijk Bijbelse waarheid
en dagelijkse praktijk met elkaar
overeenkomen.
Huwelijk en gezin
Op 17 januari is onze dochter Ruth
getrouwd met Micha Okkerman.
Het was een prachtige dag.

Op zondag 26 januari waren Gerda
en ik 40 jaar getrouwd. We vierden
dit die dag in Brunssum met de
hele vergadering en op 15 februari
in Katwijk met ons gezin en de
wederzijdse familie. De kinderen
hebben elk een soort terugblik
gegeven op ons leven en zijn ons
heel genadig geweest. Mijn moeder
van 94 jaar heeft een heus ‘rap’
gedicht gemaakt en voorgelezen.
Het werk
Op 11 januari heeft mijn broer
Wim een prachtig seminar gegeven
over het onderwerp ‘Bevrijd – maar
waarvan?’. De deelnemers waren
bijzonder geïnteresseerd.
In januari, februari en maart hebben
we onze kompasavonden gehad.
Hoewel het leerzame avonden
waren, liep het bezoekersaantal
helaas terug (te beluisteren op
www.vergaderingbrunssum.nl onder
media/kompasavonden).
Naast bezoeken aan enkele
vergaderingen in NL heb ik in
Herdorf (D) een seminar gegeven
over de brief aan de Romeinen en
(samen met Gerda) in Trier (D) een
seminar over opvoeding. Leuk om
te doen!

In Roermond hebben
we meegewerkt aan een
ontmoetingsdag voor christenen in
Limburg. Henk Binnendijk en Miel
de Rechter hebben daar gesproken
(te beluisteren op
www.heartcry.nl/limburg)
Na de conferentie in Amerongen
ben ik eind februari en begin maart
met mijn broer Wim in Ethiopië
geweest en in april met Philip Nunn
in Peru.
Ethiopië
Het hoofddoel was een conferentie
voor de medewerkers van de
Emmaus Correspondence School
(ECS) in Debre Zeit. Voor en na
die tijd volgden Wim en ik elk
een eigen programma en zijn we
onafhankelijk van elkaar op pad
geweest.
Van 10 - 14 maart was ik in
Hosanna en Soddo. In Soddo stond
een bezoek aan een gevangenis
op het programma waar 35
gevangenen een ECS diploma of
voor 12 lessen). Ik heb daar voor
ongeveer 600 mensen in de kerk
van de gevangenis het evangelie
gebracht. Er stonden ook
luidsprekers buiten de kerk
en een groot deel van de
andere gevangenen heeft
meegeluisterd. Een gevangene
gaf naderhand een mooi
getuigenis. Hoewel hij 24 lessen
had gemaakt, had hij tot dan
toe geen zekerheid dat God
hem had aanvaard. Door de
boodschap (de reiniging van
de melaatse in Lk5:12,13) had
hij begrepen dat hij bij God mocht
komen zoals hij was.
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Gevangenis in Soddo

Daarna begon de conferentie in
Debre Zeit met 84 deelnemers uit
heel Ethiopië. Wim behandelde
het thema ‘Maar jij’ uit 1 en 2
Timotheüs en ik heb het boek
Ruth doorgenomen. Tussendoor
zijn er getuigenissen gegeven
van o.a. 2 ex-gevangenen die
de gevangenis als crimineel
binnenkwamen en als evangelist
verlieten. Indrukwekkend.
Na de conferentie hadden Wim
en ik weer ons eigen programma.
In een armoedig stadje hoog in
het bergland heb ik in enkele
gemeenten kunnen dienen met
het Woord.
Voldaan en enigszins vermoeid
keerden we terug naar huis,
dankbaar dat we gezond
gebleven zijn. Hartelijk dank
voor uw gebeden. Wilt u blijven
bidden voor dit mooie werk in dit
arme land.
Peru
In april ben ik samen met Philip
Nunn onderweg geweest in Peru.
De reis bestond uit drie etappes:
- Een bezoek aan vergaderingen in
Trujillo en Chiclayo in het noorden
van Peru.
- Een bezoek aan een vergadering
in Lima.
- Een bezoek aan het ziekenhuis
Diospi Suyana in Curahuasi.

In Lima hebben we contact
gehad met een vergadering
die gesticht is door een broer
van Jim Elliot (de zendeling
die met 4 andere zendelingen
vermoord is door de Auca
indianen). Philip heeft er twee
onderwerpen behandeld. Naast
enkele goede gesprekken hebben
we geprobeerd om een netwerk
te realiseren tussen broeders en
zusters uit vergaderingen met een
verschillende achtergrond.

veel gesprekken gevoerd en ons
goed laten informeren over het
ziekenhuis en de taak van John
en Viola. We willen u vragen om
te bidden voor de verschillende
vergaderingen in dit land en ook
voor het mooie werk van Diospi
Suyana en natuurlijk van John en
Viola.
Zweden
In juli hopen we weer mee te
werken op een kleine christelijke
camping in Zweden.
Limburg
Ook het werk in Limburg gaat door:
het werk binnen de vergadering, de
Bijbelstudies, het evangelisatiewerk,
enz. We bidden om nieuwe
contacten.

Vergadering in Chiclayo

Hartelijke groet uit het mooie
Limburg,
Gerard en Gerda Hoddenbagh

Vergadering in Trujillo

Na ons bezoek aan Lima zijn
we doorgereisd naar het zuiden
van Peru voor een bezoek aan
het ziekenhuis waar John en
Viola Lentink uit de vergadering
Brunssum werken. John had daar
voor het ziekenhuispersoneel
een conferentie georganiseerd
waar Philip verschillende thema’s
behandelde. Ook daar hebben we

In het noorden bezochten we
twee conferenties waar Philip
en ik afwisselend met het
Woord gediend hebben. Daar
ontmoetten we ook 4 indianen
uit het Amazonegebied waar 48
vergaderingen zijn.
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Als u geen prijs meer stelt op
deze nieuwsbrief, wilt u dan zo
vriendelijk zijn om dit even te
melden. Dit kan telefonisch, via
de mail of door middel van een
kaartje.
Ziekenhuis in Curahuasi
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