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Als een vuur van binnen, is mijn liefde voor God; in het diepst van mijn hart door Hem zelf uitgestort. En Uw Geest vult
mijn ziel bij dag en bij nacht. Uw kracht wordt in mijn zwakheid volbracht.
Beste vrienden, betrokkenen,
Pinksteren is wel het meest onbegrepen feest, zowel
onder niet-christenen als christenen. Dat is wel
begrijpelijk. “Geest van God” en “uitgestort” klinkt
gewoon veel vager dan “terug naar de hemel” en
“Bethlehem”. Het werk dat de Geest van God wil
doen is echter heel praktisch en reëel : Hij maakt een
niet-christen nieuwsgierig en onrustig naar God, en Hij
helpt een christen om de Bijbel te begrijpen en geeft
zijn eigen woorden aan je gebed. In het boek
Handelingen geeft de Geest regelmatig concrete
opdrachten, zoals Ananias, ga naar de Rechte Straat
en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit
Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden. Dat zijn 5
concrete aanwijzingen voor Ananias! Soms zou je als
christen wel vaker zulke concrete opdrachten willen.
Hoewel, Bereikt alle volken is ook aardig
concreet en alomvattend, niet waar? Voor de
rest is het: goed luisteren, goed kijken en aan de
slag gaan, want de Geest van God is Dezelfde als
toen.
Welcome Summer Experience
Ons team wordt gedurende vier weken
aangevuld met drie jonge Amerikanen. Ze doen
mee met teamtrainingen, gebedstijden, en ’s
middags zijn ze op de universiteit aanwezig. Ze
nemen vragenlijsten af en worden door ons
team meegenomen naar vervolgafspraken met
studenten. Op deze manier krijgen ze een idee
wat zendingswerk inhoudt. We zijn blij dat
Molly uit ons team dit hele project heeft
voorbereid en leidt. Ze coacht wekelijks de twee
meiden, terwijl Nick de jongen coacht.
Goodbye Steve and Shelby
Deze twee Stinters (Short Term Internationals)
komen volgend seizoen terug en zijn daarom wat
eerder terug naar de VS gegaan om support te

werven. Vlak voor hun vertrek hebben we een debrief
gedaan van twee dagen. Ervaren collega’s van ons
hebben dit proces van evaluatie, reflectie en
afronding geleid. De belangrijkste lessen waren: Ga
niet naar huis met onuitgesproken ergernissen,
verwacht niet dat iedereen je thuis met open armen
ontvangt. Het leven daar is doorgegaan. Verwacht ook
niet dat veel mensen écht zullen begrijpen waar je
doorheen bent gegaan. We hebben de dagen
afgesloten met een diner met afscheidscadeautjes.
Onze eigen debrief komt nog, onder leiding van
hetzelfde echtpaar. Ook wij hebben veel gedaan, veel
geleerd, fouten gemaakt dit jaar. Het was intensief.

Bye bye rest of the team
De vier overgebleven Stinters vertrekken begin juli.
Sommigen willen graag naar huis en tellen de dagen
af. Anderen lijken het team nu al te missen!
Ondertussen gaan de gesprekken en enquêtes in de
mensa gewoon door. We hebben al onze vaste
contacten, een twintigtal, alvast verdeeld over het
komende team, zodat de studenten met wie we nu
gesprekken voeren en Bijbelstudies doen, na de zomer
netjes worden opgevangen door –veelal nieuweStinters. We hebben al contact met de vier nieuwe
mensen die in augustus komen. Zij zijn nu – net als
Steve en Shelby- bezig met het opbouwen van hun
support in financiën en gebed. De komende weken
zullen wij zelf voornamelijk bezig zijn met evaluatie en
aanpassing van de jaarplanning, de training en de
voorbereiding voor de startweken in augustus.

Dankbaarheid
Als we terug kijken op afgelopen jaar zijn we
dankbaar. Er zijn veel gesprekken geweest, er zijn veel
studenten in hun geloof gegroeid, de gebedsgroep
wordt door meer studenten trouw bezocht, en met
Pasen hebben we samen met 20 studenten uit
verschillende christelijke verenigingen 1200 paaseitjes
uitgedeeld met een Bijbeltekst. Kortom: we zien God
aan het werk, dank je met ons mee?
Thuis
Dennis en Matthijs zijn met de tienergroep van de
gemeente naar Opwekking, geweest, evenals de
Amerikanen en half christelijk Nederland, zo lijkt het.
Heiko en ik bleven lekker rustig thuis. Matthijs is
aangenomen bij het Theresialyceum en gaat na de
zomer zijn broer achterna, die dan in klas 3 Havo/vwo
zal zitten. Dus nog een paar weken met
Avondvierdaagse, pleinwacht voor Heiko,
gebedsgroep voor Agnes, eindmusical en de
basisschoolfase is definitief voorbij.

Hartelijke groeten uit Tilburg en alvast een fijne zomer gewenst!
Heiko en Agnes van den Broek.
Dank:




Volgend seizoen hebben we een team van zes jonge Amerikanen, waaronder twee voor het tweede jaar.
Twee jonge mensen hebben God leren kennen door Jezus.
We zijn dankbaar voor de gebedsondersteuning en de reacties op onze gebedsflits.





Het nieuwe team werft nu support, altijd een intensieve en leerzame tijd.
De 3 jonge mensen van de Summer Experience. Dat zij vooral zullen groeien in hun relatie met God.
Loes wil ergens wel God in haar leven, maar komt er niet toe de stap te zetten.
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