Nieuwsbrief 96, winter 2021
Beste partners, bidders,
Op deze grijze novemberdag mijmer ik wat voor me uit. Het jaar is alweer bijna voorbij. Een jaar
waarin de wereld vocht tegen corona, zonder te winnen. Een jaar waarin mensen op zoek gingen
naar waarheid en vrede, misschien wel meer dan hiervoor. Een jaar waarin christenen trapten in de
verdeeldheidstactiek van satan. Gebeden verstomden naarmate strijd en discussie oplaaiden.
“Opdat zij één zijn”, bad de Heer Jezus. Kunnen we, met al onze verschillende meningen, onze
éénheid in God weer vinden? Met als geweldig gevolg dat “de wereld geloven zal, dat U Mij
gezonden heeft”, belooft Jezus. Wat doe jij, wat doen wij, om eenheid te bevorderen?

StudentLife Nijmegen
Heiko gaat vanaf september wekelijks naar Nijmegen. Student social work Joël geeft een
jaar lang 6 tot 8 uur per week om op de universiteit een StudentLife beweging op te zetten.
Heiko geniet van het coachen van Joël en het aangaan van gesprekken met studenten –
hij noemt het “mijn ontspanning”. Met een kerngroep van 3 christenstudenten zijn Heiko en

Joël op donderdagmiddag in de kantine, waar ze bij studenten o.a. een vragenlijst over
geloven afnemen. Zo ontmoetten ze student Victor*, met wie Joël nu wekelijks de Bijbel
leest. Met vragen kan Joël bij Heiko terecht. Joël schrijft: Ik heb van Heiko’s coaching
geleerd om in een gesprek met een student Jezus centraal te stellen en niet teveel af te
dwalen. Een ander mooi punt is de toestemming en het vertrouwen dat Heiko gaf om met
de studenten in Nijmegen naar manieren te zoeken om de studenten te bereiken met het
Evangelie. Dit geeft enthousiasme bij de studenten en actie. Heiko blijft wel betrokken bij
wat we doen en denkt graag mee met onze ideeën, waar nodig stuurt hij bij.
Dank God voor gemotiveerde christenstudenten in Nijmegen, en bid dat zij andere
studenten met het evangelie zullen bereiken.
Er is zoveel werk te doen voor Heiko bij StudentLife, dat de combinatie met teamleider zijn
van Kerk & Stad hem wat teveel werd. Heiko is daarom per 1 februari alleen nog maar
teamleider van StudentLife, zodat hij volop kan investeren in de 11 medewerkers en in het
evangelisatiewerk onder studenten in Nijmegen.
Wil je meebidden voor een juiste oplossing voor team Kerk & Stad?

ZaaiGoed in Apeldoorn en Houten
Wat was het leuk om weer een training te geven voor Agapè! En wat was het mooi om te
zien hoe de cursisten in deze getuigen training door een proces heengingen. Ze leerden
om hun geloof onder woorden te brengen door de lessen en praktische oefeningen, zoals
“vertel in maximaal 3 minuten hoe jij God hebt leren kennen”. Daarnaast zagen ze de

Heilige Geest (meer) aan het werk terwijl ze leerden om meer op God te vertrouwen en te
bidden voor mensen in hun omgeving. Collega Ruud en ik mochten een rol spelen in dit
proces. We hebben genoten van het enthousiasme van de cursisten en zijn benieuwd
welke aanvragen van kerken hieruit zullen komen. Aan de cursisten zal het niet liggen!
Dank God voor twee geslaagde ZaaiGoed trainingen en bid voor nieuwe cursussen in
2022.
Cursiste Anneke uit Apeldoorn vertelt: Bij ZaaiGoed heb ik geleerd om niet meteen met
antwoorden te komen. Dat is een valkuil voor christenen, heel snel je eigen
boodschap willen brengen. Het is belangrijk om open vragen te stellen, dat leer je tijdens
de training.

We wensen jullie fijne feestdagen toe, waarin je kan rusten en kan genieten van vrienden en
familie. Onze God is uniek: Hij stuurde zijn Zoon om een relatie met Hem weer mogelijk te maken!
Dank jullie wel voor jullie partnerschap in gebed, vriendschap en giften. Kom maar eens langs op
onze mooie nieuwe stek! 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 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: a.vandenbroek@agape.nl.

