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De Heere is goed, Hij is een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent
hen die tot Hem hun toevlucht nemen. (Nahum 1:17)
Geliefde broeders en zusters,
We vallen maar direct met de deur in huis. Wat een zegen dat
we Hanna als kleindochter in ons gezin mogen opnemen.
Vader God heeft haar op 20 oktober toevertrouwd aan Patrick
en Joëlle en haar grote broer Sep (nu 2 jaar). ’s Avonds, op de
dag van haar geboorte, om half twaalf mochten we haar zien,
knuffelen en in ons hart sluiten. Samen hebben we haar
gezegend en opgedragen aan Gods liefdevolle Vaderzorg.
De Heere is goed voor ons. Dankbaar zijn we voor en met al
onze kinderen en hun partners en onze vijf kleinkinderen. Een mooi gezin!

Korte terugblik
Het was een jaar met zegeningen, blijdschap en verdriet. De zegeningen ervaren we in de
zorg voor ons, we zijn blij met ons gezin, familie en vrienden en de gemeente waar we naar
toe gaan. Het verdriet zit in wat Hij toestaat dat gebeurt in ons leven. Dat is niet altijd even
gemakkelijk. Het is de Heer zelf die, als wij bang zijn, naar ons toekomt, in ons bootje stapt
en ons veilig aan land brengt (Joh. 6 vanaf vrs. 16) Als we zien dat goede vrienden volkomen
onverwacht ernstig ziek worden, raakt dat diep. Het brengt ons dichter bij Hem. En dan
overheerst opnieuw de goede zorg van Vader God.
We zijn bewaard gebleven op reizen in binnen- en buitenland. Hij heeft geholpen in
moeilijke pastorale gesprekken. Hij gaf wijsheid in contacten met bezoekers in de
Bijbelstand. Door Zijn heilige Geest gaf Hij kracht, wijsheid en woorden om niet alleen te
getuigen maar ook om te spreken over en uit Zijn Woord.

Veranderingen
Richard en Emke geven het evangelisatiewerk door middel van de Bijbelstand een ‘eigen
gezicht’. Ik (Jaap) mag als vrijwilliger tijdens sommige beurzen meewerken wat fijn is om te
doen en zo ook bestaande contacten weer te verfrissen. Met Frans en Liset Langeveld
vormen wij hun TFC en zijn zo een luisterend oor en soms ook raadgever.
De tijd die vrijkomt, gebruiken we om er te zijn voor broeders en zusters in Eindhoven en
ook verder weg. Door verschillende gemeenten word ik uitgenodigd om op zondag te
spreken vanuit Gods Woord. En, als het past, kan ik dan als ambassadeur van de Bijbelstand
iets vertellen over dit mooie werk. Ook worden we gevraagd om te coachen vanuit onze
opgebouwde ervaring.

Heel bijzonder was het project 24/7 Gebedsweek. Eén week, 24 uur
per dag, samen bidden. 168 uur werd gebeden voor elkaar en onze
gemeente De Bron In Eindhoven. Wij durven te stellen dat we ons
allemaal bewust zijn van de kracht van gebed. God eren, prijzen,
Zijn grootheid proclameren en stil worden voor Hem. Dat Hij
spreekt en wij horen wat Zijn plan en Zijn route is met ons. En ja,
we mogen ook met Hem delen wat wij graag zouden willen. Jonge
mensen hebben deze week georganiseerd en ik (Jaap) mocht als
senior meehelpen. Met ruim honderd jongeren en ouderen, hebben één of meer uren in een
gebedsruimte gebeden, alleen of in groepjes. Een heel bijzondere en gezegende ervaring.

Evangelisatie
Bijzonder was ook dat Evert Kupers van de Nationale
Ziekenomroep mij op de 50 Plus Beurs heeft geïnterviewd.
Ik kreeg alle ruimte om te vertellen over mijn Heer Jezus in
een podcast die te beluisteren is op
http://www.nationaleziekenomroep.nl vanaf 25:25 (Tijd).
Op deze beurs hoorde ik van de pijn, het verdriet en de
woede die kostbare mensen tegenhoudt om God te
vertrouwen. Een zoon die zelfmoord pleegt, een vader met een oorlogstrauma die zijn gezin
beschadigt en een broer die sterft na ondraaglijk lijden. Een echtpaar, een dochter van nu 70
jaar en een broer met zijn vrouw, allemaal zijn ze gevangen in hun verdriet en deelden hun
pijn. Ik heb verteld van Jezus, Gods Zoon, die Zijn hand uitsteekt om hen bij Vader God te
brengen. Ze hebben het blad LEVEN meegenomen.
Ook volgend jaar zal de uitnodiging van God om Zijn liefde en vrede toe te laten in je leven,
gebracht worden op beurzen. Bid je mee dat de woorden en de liefde van Jezus hen brengt,
via het kruis, bij het hart van Vader God? Daar is rust en vrede!

Gepensioneerd?
Die vraag krijgen we zo en nu dan gesteld. Ja, sinds kort ontvangen we beiden AOW. En
kunnen we oppassen op de kleinkinderen. Het houdt ons jong en in beweging.
We zijn zo dankbaar voor wat jullie, onze broers en zussen in Christus, hebben gedaan voor
ons in gebed en ondersteuning. Het is niet gewoon. Het is Zijn werk door jullie heen en wij
hebben het gemerkt.
De Heer Jezus komt binnenkort. De puinhopen van anarchisme, oorlog, honger,
liefdeloosheid, afgunst nemen toe. Daarnaast is het ontroerend te zien hoe Zijn liefde
mensen uit de wereld trekt waarin zij, soms als crimineel, volop leven. Kostbare mensen
veranderen door de ontmoeting met Jezus. ‘De Heere is goed’!
Vanuit ons hart bidden en wensen wij jullie allen Gods rijke
zegen toe tijdens de komende kerstdagen en jaarwisseling en
in het jaar van onze Heer 2020.
Een liefdevolle groet,
Jaap en Frouwke
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