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Beste vrienden, bidders en betrokkenen,

Jullie zijn een voorbeeld geworden voor alle
christenen in de provincies Macedonië en
Achaje. Door jullie is het goede nieuws over de
Heer daar overal bekend geworden. En ook in
de rest van de wereld hebben mensen gehoord
over jullie geloof in God. Ik hoef dan ook
nergens meer iets over jullie te vertellen.
Iedereen spreekt erover hoe goed jullie mij
ontvangen hebben. Iedereen weet dat jullie voor
God gekozen hebben, en niet meer in afgoden
geloven. Iedereen weet dat jullie nu de ware,
levende God dienen. (uit 1 Tess. 1)
“Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik voor bidden
moet. Er zijn zoveel dingen om dankbaar voor te
zijn; ik kan beter danken dan bidden”, aldus een
teamlid tijdens onze team-gebedstijd. Studenten
die tot geloof zijn gekomen, vertellen anderen uit
zichzelf over hoe zij God hebben leren kennen. We
staan erbij, kijken ernaar en danken ervoor. God is
trouw!
Amanda
De Indonesische
Amanda – de “Astrid”
uit de
gebedsverzoeken☺stelt zich hier voor:
I came to NL for my
master study in fall
2013. I met Agnes in
Mensa last year when
she was doing a
survey using
Perspective cards.
Since then we have
been meeting to discuss about God and bible
regularly, sometimes with other students too. We
meet once a week almost every week. We completed
connect study and now we're doing Living Online.
Agnes also invited me to Community Group, hosted
by her colleague, with some other Christians. It was
delightful, the discussion was interesting and there
was even dinner for everyone. I participated in the
survey a couple of times, and every time I learn

something new, and it is very interesting to see
people's views on Jesus. I was born in a Christian
family, however I didn't take it seriously, and at some
point in life I took it for granted. Since the past few
months I got more and more curious and decided to
find out more about God. I was so lucky to be found
by Agnes that day, because now I have more insights
about the bible and be able to nurture my faith in
Jesus.
Summer project
Vier weken lang hebben we een groep van 11 jonge
Amerikaanse studenten en hun leiders te gast in
Tilburg. Ze helpen ons als StudentLife enorm door
contact te leggen met nieuwe studenten die meer
willen weten over God. Ze zijn niet alleen op de
universiteit van Tilburg actief; een aantal van hen
gaat wekelijks naar de universiteit van Eindhoven en
een hogeschool in Tilburg. Ze zijn specifiek op zoek
naar christenen die een StudentLife beweging op
hun campus willen starten. Als team nemen wij de
Amerikanen mee naar onze vervolgafspraken.
Zo doet Agnes Connect met de Chinese “Goei”,
samen met iemand van het Summer project.
Het is heerlijk om “Goei”, met al haar vragen,
te helpen om God te ontdekken. Nota bene:
“Goei” heeft inmiddels haar leven aan God
gegeven. Dat heb je als een nieuwsbrief een

Ballenbakactie: ballen met vragen als “Wie is God voor jou”?

Mijn overige twee werkdagen krijg ik een
administratieve functie binnen Agapè Europa,
afdeling ontwikkeling van leiders. Ik zal veel vanuit
huis werken via moderne communicatiemiddelen.
We zien beiden uit naar deze nieuwe
ontwikkelingen.
paar dagen blijft liggen….☺ De Amerikanen
verblijven in huurhuizen - en ze hebben allemaal
een fiets. Toen ze laatst helemaal nat waren
geregend, voelden ze zich echt Nederlander!
Veranderingen in werk
Er gaat voor ons allebei het een en ander
veranderen. Heiko zit per 1 mei in het leidinggevend
team van Agapè. Hij wordt verantwoordelijk voor de
geestelijke zorg voor de medewerkers.
Medewerkers die in hun werk veel aan anderen
geven, hebben het zelf ook nodig dat er in hen wordt
geïnvesteerd. Heiko heeft plannen voor meer
gebedsondersteuning voor Agapè en een beleid voor
meer –preventieve- zorg voor de medewerkers.
Deze taak zal twee dagen in de week gaan kosten,
zodat hij nog drie dagen overhoudt om voor
StudentLife Tilburg te werken. Ikzelf –Agnes- heb
het afgelopen jaar geconcludeerd dat mijn werk
teveel mensgericht is voor mijn taakgerichte
persoonlijkheid. Daarom zal ik vanaf augustus nog
een dag per week voor StudentLife beschikbaar zijn.

Vakantiegift voor Agapè?
Een aantal van jullie heeft ons weleens een
vakantiegift gegeven en dat waarderen wij
natuurlijk☺. Mocht je een vakantiegift overwegen,
dan willen we je vragen om deze keer een gift over
te maken naar Agapè algemeen werk, in plaats van
naar ons. Onze giftenstroom is stabiel, dankzij de
trouwe steun van velen van jullie. Daar zijn we
dankbaar voor. De inkomsten voor het algemene
werk van Agapè zijn de laatste jaren echter fors
gedaald. Tot december is er nog een fors bedrag
nodig om de begroting voor 2015 kloppend te
maken. Nog even en er komen ècht zorgen over de
huur van het kantoor en de kosten die worden
gemaakt om materialen als “God persoonlijk leren
kennen” te drukken. Giften voor het algemene werk
van Agapè kun je overmaken via
http://www.agape.nl/geven/machtiging/ of op
rekeningnummer NL73 INGB 000 1021 474 ten name
van Stichting Agapè met vermelding “algemeen
werk”. Alvast bedankt!

Een hele goede vakantie en hartelijke groeten, Heiko en Agnes van den broek.





Dit academisch jaar zijn er 6 studenten tot persoonlijk geloof in God gekomen.
De goede samenwerking met Agapè Amerika, onder andere zichtbaar in het Summer project.
Een betere balans in ons leven en gezin.
Studenten die groeien in hun geloof en het ook weer doorgeven.



Dat we drie christenstudenten mogen vinden op de universiteit van Eindhoven die met ons in
zee willen.
Voor de 12 studenten die na de zomer medeleiding geven aan StudentLife, voor hun groei in
God.
Voor een goede inwerktijd voor onze nieuwe “rollen”.




Heiko en Agnes van den Broek. Email: avdbroek@agape.nl. Giften voor ons werk zijn bij de belasting aftrekbaar en kun je overmaken via
www.agape/geven/machtiging. Onze persoonlijke code is 5. Mocht je liever toch je gift zelf overmaken, dan kan dat naar NL73 INGB 000
1021 474 ten name van Stichting Agapè, o.v.v. fam H. v.d. Broek, code 5.

