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Beste partners, bidders,

De onzekerheden in de wereld benadrukken Gods trouw. God gebruikt instabiliteit en lijden in de
wereld om zijn trouw en liefde te markeren: “Kom maar bij Mij!”

Het is vandaag een mooie nazomerdag. We hopen op mooi weer op 12 september, want dat zal bepalen
of ons verjaardagsfeestje door zal gaan. Samen worden we 100 dit jaar en dat willen we vieren met
familie en vrienden/partners in de tuin bij het Agapè-kantoor in Driebergen.

Weer verder
Hoe confronterend ook: de dingen die Heiko en zijn broer en zus moesten regelen na het overlijden van
(schoon)pa hielpen ook bij de verwerking van het plotselinge verlies. Inmiddels zijn de financiële zaken
bijna afgerond en de grafsteen met aangepaste tekst geplaatst. We zijn dankbaar dat het afscheid niet
voorgoed zal zijn en zien nieuwsgierig uit naar het weerzien

Dank God voor zijn troost en trouw en zijn belofte van herstel.

Er is hoop.nu
Achter de schermen zijn we druk met ‘Er is hoop.nu’. De site www.erishoop.nu is voor mensen die hoop
zoeken –dank voor jullie ingezonden verhalen!- en vanuit team Kerk&Stad vullen we de website van
Agapè met preekschetsen en bijbelstudies voor gemeentes. We ondersteunen gemeentes in hun plan om
samen met andere gemeentes de hoop van Jezus uit te delen in hun woonplaats. Vier kerken in
Oldenbroek zijn al begonnen!
Dank voor de ‘Er is hoop’ pilot in Oldenbroek en bid dat veel gemeentes aan zullen haken bij deze
campagne, zodat meer mensen God gaan leren kennen en hoop gaan ervaren.

StudentLife
Heiko is tijdelijk leider van StudentLife omdat de teamleider zich terug moest trekken. Het is niet alleen
extra werk –in de praktijk geeft hij nu leiding aan twee teams- het is vooral een intensief proces van veel
praten met de medewerkers van StudentLife om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het werk an sich
wordt door de StudentLife werkers gedaan: dat kunnen zij prima. Heiko geeft geestelijke leiding en heeft

gesprekken met de medewerkers. Zij richten zich op het bereiken van studenten met het goede nieuws
van Jezus, bij de universiteit en online.
Bid voor de teamleider die zich terug moest trekken, dat hij tot rust mag komen.
Bid voor wijsheid en balans voor Heiko, die nu een extra team van 11 mensen leidt.

We werken alweer 24 jaar bij Agapè, dus volgend jaar hebben we weer een feestje
en je bent alvast uitgenodigd. Want ook jouw trouw in gebed en financieel
partnerschap willen we MARKEREN! Gods zegen gewenst en 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
werk van 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. code 28571 Broek

Ons e-mailadres is: avdbroek@agape.nl.

