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Beste partners, bidders,
Terwijl Europa op z’n kop staat wordt het “gewoon” voorjaar. We genieten van blauwe luchten,
sneeuwklokjes en een zon die sterker wordt terwijl er oorlog is. Een oorlog die ons meer raakt dan
normaal. Omdat het zo dichtbij komt. Omdat Heiko collega’s in zijn team heeft die in Rusland
werken. Omdat een collega uit Oekraïne eerder weg moest uit een zoom-vergadering, omdat hij de
schuilkelder in moest. Wil je bidden voor vrede in Oekraïne, en wijsheid en rust voor onze
Nederlandse collega’s in Rusland?

Team Kerk & Stad opgeheven
Als ik -Agnes- de laatste tijd zei dat ik “zoekend ben in mijn werk”, dan bedoelde ik dat het
werk voor Kerk & Stad moeizaam verliep. Uiteraard hebben wij last gehad van corona en
de kerken die op slot gingen en de handen vol hadden aan interne zorg. Heiko was interim
teamleider, terwijl er eigenlijk een fulltime leider nodig was om het werk goed te kunnen
leiden. Ik vond het lastig om te horen dat het team werd opgeheven. Voor mij betekent dit
dat ik aanvragen voor trainingen aanneem, maar voorlopig niet zelf investeer in nieuwe
contacten met kerken. Wel leuk om te melden is dat ik met 4 kerken/organisaties
gesprekken heb over ZaaiGoed, onze evangelisatietraining. De eerstvolgende training
start half maart, in Harderwijk. Naast mijn werk als kerkentrainer zit ik nu in het team van
ikzoekGod.nl, waar ik de e-coaches aanstuur. Voor haar cursussen heeft ikzoekgod.nl 70
e-coaches die cursisten helpen om God (beter) te leren kennen. Ik help de e-coaches met
geestelijke en technische vragen (en ja: dat laatste is een uitdaging☺).
Bid dat we in kerken kunnen investeren, juist in deze post-corona tijd. Bid ook voor Agnes’
nieuwe taak als e-coach coördinator.

Nieuw Leven in Nijmegen
Woensdag 2 februari. Heiko pakt de trein vanuit Driebergen naar Nijmegen voor een
actiegroep op de universiteit. Na een korte Bijbelstudie en tijd van gebed gaan 6 studenten

met z’n tweeën op pad. In de mensa (kantine) spreken ze studenten aan. Ik heb hier een
vragenlijst over geloven. Het duurt ongeveer 20 minuten. Wil je daaraan meewerken?
Heiko gaat met Renée*. Jij bent zeker je hele leven al christen? vraagt de student met wie
ze een gesprekje hebben. Nee hoor, ik ben 2,5 maand geleden tot geloof gekomen,
antwoordt Renée. Ook voor Heiko een verrassing. Je leven aan God geven en gelijk over
dat nieuwe leven vertellen: hoe mooi is dat! Op die manier heeft Renée geen tijd om zich
druk te maken over de vraag of ze “wel de juiste woorden gebruikt”! Heiko over Renée: Het
is zo mooi om te zien hoe enthousiast ze is over God en ze zo leergierig is, en hoe
vrijmoedig ze is in getuigen over wat God in haar leven heeft gedaan. Overigens hebben
ze in Nijmegen een luxeprobleem: er zijn niet genoeg christenen voor de aangevraagde
vervolgafspraken…..
Dank God voor zijn nieuwe dochter Renée en bid dat meer (nieuwe) gelovigen het werk in
Nijmegen gaan versterken. Bid voor Heiko's werk in Nijmegen.

Bedankt voor jullie partnerschap in gebeden, financiën en aandacht. Kom eens langs
op Parklaan 111, 4102 EC Culemborg! Hartelijke groeten, Heiko en Agnes.
PS: via onderstaande knop kan je een gift geven voor Oekraïne, via onze
zusterorganisatie GAiN.

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.

