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‘Wij zullen (…) aan de
volgende generatie de
loffelijke daden van de
HEERE vertellen, Zijn
kracht en Zijn wonderen,
die Hij gedaan heeft’
(Psalm 78:4)
Lieve vrienden,
dit jaar is het ruim 40 jaar geleden
dat de Heer mij riep in zijn dienst.
Om precies te zijn: 16 december
1975. Aan dit moment ging een heel
proces vooraf. De afsluiting daarvan
waren de woorden van de Heer:
’Werp je netten uit voor een vangst’,
en mijn antwoord: ‘Op uw woord zal
ik de netten uitwerpen’ (Lk5:1-11).
Gelukkig stond en staat Gerda
helemaal achter die roeping en zijn
we door de jaren heen een team
geworden. We noemen ons wel eens
gekscherend ‘Gods klussenbedrijf’.
Voor die tijd waren we actief in
een koffiebar van Youth for Christ.
We hadden Bijbelkringen en ik
was inmiddels ook begonnen
met huis aan huis evangelisatie in
Scheveningen en het Statenkwartier,
de wijk waar wij woonden en waar
ik ben opgegroeid. Maar al die tijd
was ik niet zeker van mijn roeping.
Totdat…God me riep.
Een citaat uit het dagboek ‘Geheel
voor Hem’ (door Oswald Chambers) is
ons sindsdien altijd bijgebleven:
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‘Zekerheid is het kenmerk van het
leven volgens gezond verstand;
genadige onzekerheid is het
kenmerk van het geestelijk leven.
Zeker van God te zijn betekent dat
wij op al onze wegen onzeker zijn;
wij weten niet wat de dag ons zal
brengen. Dat wordt gewoonlijk
gezegd met een zucht van droefheid;
het zou veeleer een uitdrukking van
ademloze verwachting moeten zijn.
We zijn niet zeker van de volgende
stap, maar wél zeker van God (…).
Laat het alles aan Hem over; het is
heerlijk onzeker hóe Hij zal komen,
maar Hij komt zeker. Blijf trouw aan
Hem’.

waren gekomen met het evangelie
en dat sommigen van hen waren
wedergeboren.
Eén van deze mensen vroeg wat
voor werk ik deed. Toen ik zei dat ik
evangelist was, zei ze: ‘Dan moet je
hier komen, want waar jullie wonen
zijn er al genoeg’.
Na 10 maanden op en neer
rijden kreeg ik langzamerhand
de zekerheid dat dit Gods weg
was. Ook dit ging allemaal niet
zo makkelijk als het hier lijkt. Om
maar iets te noemen: we hadden
geen auto en om een auto te
kopen ontbraken de financiën. Na
die eerste week in Limburg heb ik
dit aan God voorgelegd (niet aan
De eerste vier jaar heb ik de Heer
mensen). Een week later belde
gediend in de Bijbelkiosk aan de
iemand me op met de mededeling
boulevard te Scheveningen. Ik was
dat we zijn auto konden krijgen: een
daar dagelijks, het hele jaar door.
Peugeot 204 met stuurversnelling!
Die tijd werd een soort persoonlijke Eind 1980 vestigden we ons met
Bijbelschool. Naast de gesprekken
onze vier kinderen in Brunssum,
met bezoekers heb ik vooral in de
waar gevarieerd werk wachtte:
winterperiode tijd gekregen om me evangelisatie, kinderwerk,
in het Woord van God te verdiepen. tienerwerk, pastoraal werk,
In de zomer waren er gelegenheden onderricht en prediking.
te over om het evangelie te
brengen, maar ook leerde ik veel
van de gesprekken met christenen
uit allerlei kerken en landen: het
hele spectrum van ultra Oud
Gereformeerd tot het uiterst Volle
Evangelie.
Eind 1979 ben ik uit de Bijbelkiosk
weggegaan. Na een ontmoeting
met een collega evangelist die
kennissen had in Limburg, ben ik
begin 1980 een week in Brunssum
Onze dagboeken vertellen van Gods
geweest om te kijken of Limburg
werk door de jaren heen. Vooral
mijn ‘bestemming’ zou moeten zijn. ook van Zijn trouw en liefdevolle
We hadden namelijk gehoord
Vaderzorg. Want niet alleen ons
dat via allerlei wegen inmiddels
werk, ook ons gezin breidde zich uit
verschillende RK families in contact
(tot 8 kinderen).

GERARD EN GERDA HODDENBAGH - NIEUWSBRIEF NO. 79 - JULI 2016

Onze hemelse Vader voorzag en
voorziet in alles wat we nodig
hadden en hebben. Bij het
opruimen van mijn kantoor vond
ik kasboeken uit die tijd. Alle
inkomsten en uitgaven staan keurig
genoteerd. Ons hart vloeit over
van dank, niet alleen aan de Vader,
maar ook aan al die lieve broeders
en zusters die - soms al 40 jaar lang
- ons steunden en steunen, zowel
geestelijk als financieel.
Het is ons gebed dat het zaad dat
door de jaren heen is en nog steeds
wordt gezaaid, vrucht mag dragen
voor God. ‘Zou voor de Heer iets te
wonderlijk zijn?’ Bidt u mee?

Van toen naar nu.

Naast het gebruikelijke werk noem
ik enkele andere activiteiten:
9 januari – Brunssum, het jaarlijkse
seminar met mijn broer Wim. Dit is
altijd een goed bezochte, leerzame
en fijne dag.
17 januari – Veenendaal, een lezing
over de eenheid van de gelovigen.
23 januari – Trier (D), het zaterdag
bijbel seminar over het boek
Genesis. Een mooie dag met veel
jongeren.
30 januari – Menen (B), een lezing
over de trouw van God.
In februari heb ik o.a. meegewerkt
aan een Skype conferentie voor
gelovigen in India. Een bijzondere
ervaring.
23 april – Roermond, familiedag
voor christenen in Limburg en
België met workshops en een preek
van Orlando Bottenbley.
11 mei – Bunde, een Bijbelavond
over ‘God kennen als Vader’.
22 mei – Arnhem, een lezing over
leiding binnen de christelijke
gemeente. Het was een boeiende
avond in een hele prettige sfeer
met als afsluiting een goed
verzorgde maaltijd.
27 en 28 mei – De Beleefplus beurs
in Sittard. Met hulp van Richard
en Emke de Jager hebben we met
een team van 8 medewerkers weer
het evangelie gebracht. Er zijn
meerdere gesprekken gevoerd,
hoofdzakelijk met RK mensen uit
Limburg. Daarnaast hebben we ook
behoorlijk wat lectuur verspreid.

In maart, april en juni heb ik weer
regelmatig straatevangelisatie
gedaan d.m.v. flyers en gesprekken,
o.a. in Schinveld, Brunssum,
Landgraaf, Nuth, Heerlen,
Hoensbroek. De dagen voor Goede
Vrijdag stelde ik o.a. de volgende
vraag: ‘Wat betekent Goede Vrijdag
voor jou/u?’
Enkele antwoorden: ‘Geen vlees
eten’ (want RK mensen eten op
(Goede) vrijdag vis),
‘Elke vrijdag is goed, want ik ben
moslim’, ‘Zonder God ben je
dakloos’, ‘Drie uren van duisternis?’,
‘Niks, niks, niks’, ‘Iets met Jezus
Christus?’, ‘Bezinning’, of ook ‘Ik
ga alleen nog naar de kerk bij
begrafenissen!’ Mijn antwoord
luidde: ‘De laatste bent u zelf,
en dan?’ ‘De grond in’, was zijn
antwoord.
De meeste antwoorden geven wel
aanleiding om een boodschap door
te geven. Deze week ontmoette ik
bijvoorbeeld een jongen die bezig
was onkruid te wieden. Ik vroeg
hem - na een korte kennismaking
–: ‘Hoe zit het met het onkruid in je
eigen leven?’ Dit bleek een goede
invalshoek voor een verder gesprek.
Verderop stond een vrouw ramen
te wassen. Na een compliment
gegeven te hebben voor haar werk
vroeg ik: ‘Wast u ook de ramen
van uw hart?’ Ze begreep direct de
bedoeling en zei: ‘Ja, er komt veel
slechts van buiten op je af’. Ik zei:
‘Dat klopt, maar het kwaad zit juist
ook in onszelf.’ En zo ontspon zich
een mooi gesprek.

In diezelfde maand kreeg Talitha
- onze jongste dochter - haar
diploma Communicatie uitgereikt
op de CHE.

In mei zijn Gerda en ik 11 dagen
in Israël geweest, gedeeltelijk een
geschenk van familie en gezin voor
ons 40 jarig huwelijksjubileum.
We hebben genoten! De eerste 5
dagen logeerden we bij een zus
en zwager van Gerda. Zij wonen al
jaren in Israël en bezoeken er een
gemeente van Messias belijdende
Joden. Daarna waren we nog 5
dagen in Jeruzalem. Onvergetelijk!

Voor het nieuwe seizoen staan
er weer verschillende mooie
activiteiten in binnen - en
buitenland op het programma.
We zijn benieuwd hoe God onze
agenda gaat invullen. We willen
graag die genadige onzekerheid in
ons leven behouden. Onzeker van
de volgende stap, maar zeker van
God.
Hartelijke groet uit het mooie
Limburg.

Gezin

19 maart - Onze verjaardagen
vierden we in Ede met al onze
kinderen en kleinkinderen. We
hebben ervan genoten.

rda
Gerard en Ge
Hoddenbagh

N.B. Als iemand zich geroepen weet
om in dit deel van Nederland God
te dienen, kan hij altijd contact met
ons opnemen.
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