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Uit gesprekken
‘Ik heb een kerstkaart voor jullie
meegenomen’, zei ik. De twee vriendinnen
staan stil en bekijken de kaart en de stand.
Eén van hen draagt een hangertje met een
beeldtenis van Maria. ‘Bijzonder dat je zo’n
hangertje draagt. Mag ik vragen waarom je
daarvoor kiest?’ Met haar vrije hand pakt
ze het hangertje en vertelt met veel emotie
hoeveel Maria voor haar betekent. Maria is
haar voorbeeld, haar leven. Maar verder
doet ze het allemaal zelf. Jezus heeft ze
zeker niet nodig.
Haar atheïstische vriendin Lola is het er
helemaal mee eens. Ze stort een reeks van
stellingen en kritieken over mij uit.
‘Lola’, begin ik, ‘hoe weet je dat dit
allemaal waar is?’ In wat volgt daag ik haar
uit eens anders te denken en te gaan lezen
over God. Ik vertel hen beiden van de Heer
Jezus, Immanuel. ‘God wil met Zijn liefde
jou bereiken!’ Dat raakt Lola. Maar haar
vriendin is het zat: ‘We komen hier om te
shoppen en hier heb ik geen zin in. En weg
zijn ze…

Een Kind geboren…
Een Zoon gegeven…
Geliefde familie van onze God en Vader,
Hoe kwetsbaar kwam de Zoon van God naar deze wereld.
Hoe groot is de liefde van God voor mensen in deze verloren en
donkere wereld, dat Hij in Christus kwam om ons aan Zijn hart te
brengen.
Wat een vertrouwen hebben Maria en Jozef gehad in de Here God!
Wat een geloof toonden herders die hun schapen achterlieten om de
Redder van deze wereld, Immanuel, te aanbidden.
Deze Heer, die mogen en willen wij dienen. Hem willen wij volgen. In
Hem is ons vertrouwen en van Hem mogen wij getuigen.
Als we onze zegeningen tellen van het jaar 2016, dan wordt het een
groot getal.
Dankbaar en blij zijn we met onze kinderen en kleinkinderen. Het is
heel fijn om met ze op te trekken en met ze mee te leven.
Uw betrokkenheid en steun was er opnieuw in dit jaar. Dat bemoedigt
en, heel eerlijk, we hebben dat ook nodig.
Gods zegen en nabijheid voor 2017.
In Hem verbonden,
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Over pakken, opruimen en verhuizen
Gewoon even heel eerlijk: laat mij maar evangeliseren. Tjonge wat een werk om een loods waar 18 jaar
hard in is gewerkt en waar het resultaat netjes werd opgeslagen, leeg te ruimen. Dan blijkt ook wel een
beetje dat we misschien eerder hadden moeten opruimen. Maar, het is gelukt. Richard heeft heel hard
gewerkt en ik mocht ook meehelpen J. Samen hebben we met Gods kracht deze klus geklaard.
Wil je zien hoe het is geworden? Kom zaterdagmiddag 7 januari naar de ‘open middag’. Het adres is:
Magazijnweg 3, 2404 CE Alphen a/d/ Rijn. We zijn open van 13.30 tot 17.00 uur. Van harte welkom.

De loods in Eindhoven

Een geordende chaos

Jaap Slingerland, de chauffeur

Richard, de nieuwe loodsbaas!

Onze Patrick

Het beurswerk heeft ons hart. We zijn dankbaar
dat dit werk mag doorgaan. Het fysieke en
organisatorische deel verzorgen Richard en
Emke. Het eerste jaar van onze coaching zit
erop. In 2017 trekken we ook samen op met
Richard en Emke. Wij blijven doen waartoe de
Heer ons geroepen heeft: mensen vertellen van
de liefde van God door de Heer Jezus.
De afgelopen 20 jaar waren pittig. Al die jaren
was onze Heer er met Zijn kracht en zorg.
Nu mogen we een stapje terug doen en toch
meewerken. We weten ons gezegend!

De herberg in Villamayor de Monjardín
Van eind mei tot half juli waren we opnieuw in ‘onze’ herberg in Spanje. Het was heel gezellig met Bert en
Betty en hun twee dochters, Anna en Elise. Met hen en andere vrijwilligers mochten en konden we elke
dag getuigen van de Heer Jezus. Het is en blijft heel bijzonder dat onze God mensen ‘dwingt’ om naar de
herberg te komen om daar van Hem te horen.
Heel bijzonder was het moment met Claude. Vorig jaar heeft hij bewust gekozen voor de Heer Jezus. Nu
kwam hij terug om ons opnieuw te ontmoeten. Hij vertelde van zijn leven met de Heer Jezus. Echt zo’n
bemoediging. Wij zaaien en God geeft groei! Hij heeft het ons laten zien.
Tijdens een mediatie met zo’n 15 jonge mensen, vertelden ze na
afloop dat ze allemaal op zoek zijn naar God.
Wie is Hij? Hoe leer je Hem kennen? Wat vraagt Hij?
Van één ding waren ze onder de indruk:
Zijn Geest was voelbaar aanwezig in de ruimte waar wij waren.
Wat hebben wij toch een geweldig grote God!
Glorie voor Zijn Naam!

