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Beste partners in het werk, betrokkenen,
Ze heet Annabel en ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo enthousiast is. Ik vroeg haar of ze
altijd al zo is geweest. “Een beetje wel, maar ik merk het gelijk als ik God niet meer op de
eerste plaats zet. Dan kan ik nog wel enthousiast overkomen, maar ben ik het niet meer”,
vertelde ze. Of ze er over na wilde denken om een zendeling te gaan ondersteunen, was mijn
vraag. Op de universiteit werkt ze, behalve met ons, samen met twee andere mensen die
financiële partners hebben, dus ze kan kiezen. Annabel bedankte mij dat ik haar had
gevraagd. Ze gaat een van de twee andere zendelingen ondersteunen. “Ik ben zo blij dat je me
hebt gevraagd, want ik had er nog niet eerder over nagedacht dat ik kan geven voor Gods
werk!”, aldus een -wederom enthousiaste - Annabel.
Team Leadership Development & Human Resources
Heiko werkt met zijn team heel hard om ervoor te zorgen dat alle medewerkers van Agapè per 1
juli financieel gezond zijn. Dit betekent dat een ieder voldoende aan giften heeft om het salaris
te kunnen waarborgen. Het team verzorgt workshops, geeft coaching en waarborgt dat elke
medewerker extra tijd krijgt om partners te werven. Persoonlijk helpen wij door workshops te
geven en Agnes skypet regelmatig met drie collega’s die nog in de opbouwfase zitten.
Agapè is in de loop der jaren veranderd. Vroeger – tja, met onze 19 jaren bij Agapè gaan we
langzamerhand over “vroeger” praten☺ - deden we gewoon ons ding en vertrouwden we op
God. Tegenwoordig hebben we professionele coaching, stellen we doelen op om te groeien en
vertrouwen we op God. Ook dit proces wordt aangestuurd vanuit Heiko’s team, zodat
teamleiders weten hoe ze hun mensen het beste kunnen aansturen en laten ontwikkelen.

MyFriends training
Februari 2017. Vijfenveertig mannen en vrouwen, studenten en medewerkers van StudentLife,
komen bij elkaar in een klooster in Helvoirt. Ze maken nieuwe vrienden en horen over wat God
doet in Wageningen, Utrecht en Leiden, bijvoorbeeld. Agapè collega’s uit Zwitserland leiden de
“MyFriends” training. In onze postmoderne cultuur zijn waarheden en wat ik geloof, niet langer
interessant of krachtig. Wat wel kracht heeft, is je persoonlijke ervaring met God. Vanuit
vriendschap kun je op een laagdrempelige manier vertellen over hoe jij je geloof ervaart. Een
belangrijk element van de “MyFriends” training is iemand aanbieden om kort voor hem te
bidden. De “MyFriends”-app loopt over van verhalen van studenten en collega’s die voor
anderen bidden. Het voelt onwennig èn goed. En wat gaat er gebeuren als je God rechtstreeks
bij iemands leven betrekt?
Twee citaten uit de “MyFriends”-app:
Gisteren bij een oud huisgenootje
gegeten. Ze vond het goed als ik hardop
even bad voor het eten (dat was ze al
wel gewend), dus meteen een lekkere
zegen uitgebeden!

Heb ook gebeden met een niet-christen
student naar aanleiding van een gesprek. Was
z’n naam vergeten, dus bidden ging een beetje
moeizaam.☺

Schoen kwijt!
Op kantoor wordt niet alleen hard gewerkt maar ook lol getrapt. Heiko houdt wel van geintjes
uithalen met zijn collega’s, maar ja dan wordt je weleens teruggepakt. In Amersfoort doet hij het
werk op zijn sloffen, letterlijk, en zodoende was hij pas een schoen kwijt. Hij vond hem terug
achter de lamellen, zodat hij niet op z’n sloffen naar het station hoefde☺.

Bedankt voor je betrokkenheid door giften, meeleven en gebed.
Hartelijke groeten, Heiko & Agnes van den Broek, Franciscusstraat 1,
5042 HV, Tilburg.







Er zijn twee(!) nieuwe collega’s op de afdeling Communicatie, samen goed voor een fulltime
kracht. (Helaas is een andere collega gestopt.)
De “MyFriends”- training voor 45 studenten en collega’s.
Annabel, die blij wordt van geven voor Gods Koninkrijk.
Wijsheid en daadkracht voor Heiko en zijn twee mededirectieleden bij het nemen van
moeilijke beslissingen waar mensen persoonlijk bij betrokken zijn.
Nieuwe contacten met studenten die op zoek willen gaan naar God.

Heiko en Agnes van den Broek. Email: avdbroek@agape.nl. Giften voor ons werk zijn bij de belasting aftrekbaar en kun je
overmaken via gift voor Heiko en Agnes. 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.

