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Beste partners, bidders,
Met StudentLife door het land

Sinds september gaat Heiko elke woensdag naar Nijmegen, om daar een StudentLife beweging op te
starten. Joël is studentenleider en wil graag een actiegroep op de universiteit, en Heiko helpt hem daarbij
met visie, enthousiasme en materialen.

Op de foto hierboven is Heiko in Leiden. Als teamleider wil hij alle studentenleiders en teamleden
bezoeken op de plaats waar zij werken. Gelukkig zijn er prima treinverbindingen vanuit
Culemborg/Utrecht.
Bid dat Heiko mag investeren in studentenleiders en collega’s, zodat zij nog meer studenten kunnen
bereiken met het goede nieuws.

Nieuwe evangelisatietraining ZaaiGoed
ZaaiGoed in Houten en Apeldoorn leert christenen om hun geloof op een laagdrempelige manier door te
geven. We hebben als team Kerk & Stad veel gedaan aan promotie door mailen, bellen en het plaatsen
van filmpjes. Een script schrijven voor een promofilmpje vind ik leuk om te doen, maar ik heb vooral zin in
het geven van de trainingen.
Dank God voor de aanmeldingen voor Houten en Apeldoorn en bid dat meer cursisten zullen volgen.

Er is Hoop’-dag
De ‘Er is Hoop’-dag vond plaats op 18 september. Kerkleiders bereiken hun woonplaats met het
evangelie, door middel van de ‘Er is Hoop’-campagne en onze trainingen. De 21 deelnemers uit 17
verschillende kerken geven ons Hoop voor Nederland!
Op de foto zie je Agapè directeur Wilfred Fijnvandraat met de ‘Er is Hoop’-vlag. Bid dat de ‘Er is Hoop’dag kerken handvaten zal geven om hoop uit te delen en bid voor ZaaiGoed in Houten en Apeldoorn.

Hoe is het leven in Culemborg?
• Het is veel kleiner dan Tilburg, dat vindt Agnes heerlijk. (Volgens Matthijs is er “gewoon niets te doen”.)
• Weilanden en maïsvelden zijn ook mooi, net als de dijk langs de lek.

• We hebben nog wat klussen te doen, zoals het afmaken van de wc boven (Heiko) en deurkozijnen
verven (Agnes).
• We zijn met een half uur (auto) of uur (trein) in Driebergen, en daar genieten we nog steeds van.
• Ons huis varieert in grootte van iets te groot (doordeweeks) tot precies goed (in het weekend).
• Heiko is al een keer met de fiets (!) naar kantoor gegaan (1 uur fietsen).
• De tuin wordt nog elke week een stukje groter (nadenkertje, vraag Heiko).
• We kunnen makkelijker het land in met trein of auto, voor trainingen en (s)preekbeurten.
• Agnes is taalcoach geworden voor het Leerhuis aan de overkant. Heiko zoekt nog vrijwilligerswerk.
• Al snel kregen we leuke contacten met diverse buren.
• We genieten vooral van de grote woonkamer met heerlijke eettafel (kom maar eens eten!).
• We oriënteren ons nog op een nieuwe gemeente.
• Bid je mee dat God ons leven en huis tot een zegen laat zijn voor onze buurt?

Dank jullie wel voor jullie gebeden, meeleven en giften. We vinden het leuk als je langskomt voor een
maaltijd of kop koffie. Hartelijke groeten vanuit Culemborg, 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.

