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Beste partners, bidders,
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! In hoogte, in diepte, op deze aarde,
op de vernieuwde aarde, met corona, zonder corona, in tijden van vreselijk verdriet en
verwarmende vreugde: Hij is dezelfde! Wij staan op de drempel van een grote verandering in ons leven
en binnen Agapè staan we te trappelen op de drempels van de kerken: hoe het ook zij, Hij is erbij!

De deuren gaan weer open!
Op mijn vrije donderdagmiddag settelde ik -Agnes- mij op mijn bank om een serie te kijken (Spaans, met
Engelse ondertiteling) toen Heiko thuiskwam van kantoor. Hij goot een bak enthousiasme over mij heen
waardoor ik bijna van de bank viel. “Heel veel werk voor Kerk & Stad, jij kan gaan trainen, de kerken gaan
weer open en wij moeten daar klaar voor zijn!” “….. Ehhh, jij nog thee?” Inmiddels ben ik ook enthousiast:
met onze nieuwe evangelisatietraining ZaaiGoed en de ‘Er is Hoop’-campagne kunnen we kerken en
groepen christenen helpen om (weer) naar buiten te treden met het leven-brengende nieuws van Jezus
Christus. Als trainer zou ik -Agnes- het super leuk vinden jou te zien op een pilot training van ZaaiGoed in
Leiden, Houten of Apeldoorn, dus houd je post in de gaten. En die serie? We zijn nu zo druk, die kijk ik
“otra vez” wel af ☺.
Dank God voor nieuwe ideeën en mogelijkheden om als Kerk & Stad te investeren in kerken.

StudentLife ging live
Het was heerlijk om elkaar weer eens live te zien, in plaats van op zoom of teams. Het
StudentLife team kwam bij elkaar voor ontmoeting en visievorming. Als teamleider was het Heiko’s taak
het team mee te nemen in de lange termijnvisie. Door verschillende creatieve werkvormen kon iedereen
meedenken in waar we in 2024 willen zijn als StudentLife en wat daarvoor nodig is. In welke steden willen
we StudentLife opstarten, hoeveel medewerkers denken we daarvoor nodig te hebben en hoe werven we
die?
Tenslotte een bemoedigend bericht uit de StudentLife app: Vanuit Delft: Afgelopen week maakte een
studentenleider voor zijn eigen vereniging via een vlog reclame om mee te gaan om op de universiteit met
medestudenten het gesprek aan te gaan over geloof. Vijf nieuwe studenten deden voor de eerste
keer mee! We waren gelukkig met voldoende ervaren mensen, dus gingen er uiteindelijk 12 mensen de
universiteit op voor gesprekken. Er waren mooie gesprekken en veel redenen om God te danken!
Dank God voor een waardevolle dag en voor de studenten uit Delft.

Als je gaat verhuizen
•

Ben je opeens dingen kwijt (“Waar zijn de wattenstaafjes!?”)

•

Vind je dingen waarvan je niet wist dat je ze had

•

Vind je dingen waarvan je je afvraagt waarom je ze hebt bewaard (energie-afschrift van
Rotterdam uit 2008)

•

Word je een groot visionair (Heiko) of een verwarde geest (Agnes)

•

Scoor je heel mooie Marktplaats dealtjes (trots op!)

•

Ontdek je dat je 300 (300!) insteekhoezen hebt

•

Ga je je vrienden beoordelen op hun kluskwaliteiten (is hij/zij technisch, precies,
iemand voor een wand of kozijnen?)

Zin om mee te helpen? Kom en krijg een persoonlijkheidsgerichte taak en je krijgt er de
gezelligheid gratis bij (nu inclusief een setje insteekhoezen).

Dank jullie wel voor jullie gebeden, meeleven en (verhuis)giften. We voelen ons gezegend
met zulke partners om ons heen. Alvast een fijne zomer gewenst, met alle veranderingen
geldt: Jezus Christus is dezelfde. Hartelijke groeten, Heiko en Agnes van
den Broek, Parklaan 111, 4102 EC Culemborg.

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

Giften voor ons werk zijn bij de belasting aftrekbaar. 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: a.vandenbroek@agape.nl.

