Nieuwsbrief 93, voorjaar 2021
Beste partners, bidders,
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. Want U bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door
de klank van Uw stem, alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt, U
baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer, Naam boven alle
namen, Hoogste Heer.

StudentLife
We zijn blij met de 15 medewerkers van StudentLife (11 in Nederland en 4 in Rusland) en
hun toewijding en creativiteit. Zo hebben ze de my-friends training online gemaakt: het ziet er
professioneel uit! Andere collega’s trotseren de kou en zoeken buiten contact met studenten, nu ze
vanwege de lockdown niet binnen mogen komen. Helaas werd een collega in Delft weggestuurd
omdat “religieuze activiteiten niet zijn toegestaan”. Heiko investeert in de medewerkers persoonlijk,
in het driekoppige leiderschap van StudentLife en in het maken en bewaren van beleid voor de
komende jaren.
Dank God voor creativiteit en bid om volharding want de medewerkers missen wel het lijfelijk
contact -en het binnen kunnen zitten met studenten.
Met ijzeren hand
Heiko is “officieel” nog directielid, maar in de praktijk wordt deze taak ook meer afgebouwd. Hij zit
wel in het Nationaal Leiders Team en leidt als voorzitter de vergadering met ijzeren hand. Dit team
van 6 discussieert en besluit deze maand over getuigende activiteiten rondom ‘Er is Hoop’ en ook
over bijvoorbeeld veranderingen in het personeelsreglement. Want we willen God niet alleen eren
in het bereiken van de mensen in Nederland, we willen ook goed voor al onze medewerkers zorgen
die God aan Agapè toevertrouwt!
Er is Hoop
“Juist nu moeten we hoop uitdelen!” Ik heb een oudere dame aan de lijn die weet wat ze wil. Ze
regelt veel (“Ik kan niet meer overal naar toe, maar organiseren kan ik wel!”) en bestelt ‘Er is Hoop’posters voor kerken in haar woonplaats. Zo langzamerhand krijgen we meer aanvragen binnen van
kerken: een vraag om hulp bij de ’Er is Hoop’-campagne, een bestelling van posters of vlaggen.
Het is mooi om te zien dat er kerken zijn die naast hun livestreamdiensten en zorg voor eenzamen
ook naar buiten kijken. Juist nu!
Dank voor kerken die meedoen met de ‘Er is Hoop’-campagne en hoop doorgeven in hun stad.

StudentLife collega Evgenija is afkomstig uit Macedonië en woont in Den Haag.
Zij vertelt hoe de coaching van Agnes haar helpt bij het vinden van partners
voor haar werk. Klik op de foto voor haar verhaal.

Verhuizen
Tja, we gaan weer verhuizen. Nu we qua werk niet meer aan Tilburg
gebonden zijn, zien we veel voordelen van wonen in het midden van het
land, dichter bij kantoor, de studentenwerkers en kerken die we gaan
trainen. Inmiddels weten we alles over de oververhitte, zeg maar ontplofte,
huizenmarkt.
Bid dat we een huis kunnen vinden in de buurt van kantoor en dat we daar
voldoende voor kunnen bieden. Bid voor rust in dit proces.

We lezen ook graag hoe het met jou gaat. Stuur ons een mailtje.

We hebben inmiddels al bijna 25 jaar een kring van partners om ons heen
die bidt, meeleeft en geeft. We blijven dat bijzonder vinden! God zorgt
voor ons, door jullie heen. Dank je wel voor jouw aandeel daarin -voor een
aantal van jullie is dat ook al bijna 25 jaar! 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.

