Nieuwsbrief 88, winter 2019

Beste partners, betrokkenen,

We groeien!
Een stagiaire van de CHE in Heiko’s team, nieuwe medewerkers en vrijwilligers bij StudentLife en AIA,
Roy van Kerk & Stad die van vrijwilliger medewerker wordt…. we groeien en dat is heel mooi!
Tegelijkertijd missen we een collega op Communicatie, die door een vervelend ongeluk al een half jaar
thuis zit en hebben we diverse vacatures die al langere tijd op de website staan. Wil je meebidden voor
rust voor de medewerkers die direct te maken hebben met ziekte en onderbezetting? De urgentste
vacatures op dit moment zijn een medewerker/vrijwilliger voor Communicatie en Fondswerving. Misschien
ken je iemand in je netwerk? Laat het ons weten!

50-jarig jubileumfeest in Gouda
Wat hebben we genoten op 4 oktober! Met 300 partners, een band & dansgroep, (oud-)collega’s, en
sprekers die iets vertelden uit de lange geschiedenis van Agapè, stonden we dankbaar stil bij Gods trouw
en goedheid. Heiko beweerde ¾ van de mensen te kennen -en dat zal wel kloppen, ik heb het niet
nageteld.☺ Over tellen gesproken: de zaal deed een quiz, en één van de vragen was: welk bedrag
hebben de partners van de 70 Agapè-medewerkers in 2018 gegeven? Antwoord: € 1.209.700,- Velen van
jullie zitten daar bij, indrukwekkend toch? Wij zijn God dankbaar voor partners van de medewerkers, die
de roeping van Agapè mogelijk maken.

Berlijn & beltegoed
Heiko is een paar dagen in Berlijn geweest om Nederlandse collega Marc te bezoeken. Marc werkt voor
StudentLife en Heiko is zijn coach. Heiko heeft veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van Marc, had
gesprekken met zijn team en bezocht checkpoint Charlie. Door twee ingescheurde enkelbanden was het
lopen soms lastig, wil je meebidden voor genezing?
Agnes hoeft zelden op haar beltegoed te letten, maar deze weken gaat het hard. Als Kerk & Stad bellen
Roy en ik met een 20-tal kerken/gemeenten. De eerste afspraken voor een adviesgesprek of informatie
over een training zijn al gemaakt.

GAiN
Global Aid Network staat voor internationale hulpverlening en werkt intensief met ons samen. GAiN is met
name bekend door goederentransporten en “actie schoenendoos”. Heiko en Dennis bezochten de
landelijke GAiN-dag en werden bemoedigd door de verhalen van hulp en hoop die werden verteld.
Komend voorjaar gaat het hele leidinggevend team van Agapè een week naar Lesbos, om te helpen in het
vluchtelingenkamp.

Zoals je misschien hebt ontdekt worden de dank- en gebedspunten niet meer apart
vermeld, maar zijn ze opgenomen in de nieuwsbrief. We hebben zelf ervaren dat het
het beste werkt om gebedspunten gelijk mee te nemen als we ze lezen: biddend
lezen dus. Dank je wel als je dit gaat proberen.

God werd mens, om mensen weer bij God te brengen, een Godsgeschenk! We
wensen je fijne dagen toe en tot volgend jaar! Wij gaan er zelf lekker even tussenuit
met twee vrije weken. Hartelijke groeten, Heiko en Agnes van den Broek,
Franciscusstraat 1, 5042 HV Tilburg.

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.
Ons e-mailadres is: avdbroek@agape.nl. Je kunt je hier uitschrijven.

