Bekijk de webversie

De training draait op volle toeren! Onze start was op 7 januari j.l. Dit was ook onze eerste echte
online training. In één woord: echt TOP! Het was wel even schakelen en het vroeg om stevige
voorbereidingen. Maar in samenwerking met de Hermon Gemeente uit Eindhoven hebben we
het voor elkaar weten te krijgen. We hebben ruim 50 deelnemers uit heel Nederland en
daarbuiten.
Omdat er een avondklok is ingesteld, hebben we onlangs weer moeten schakelen, geven we de
training niet via YouTube, maar via Microsoft Teams. We laten ons niet uit het veld slaan, maar
gaan juist door met het trainen van mensen. Bedenk eens: 50 mensen die actief aan de slag
gaan om dagelijks in hun eigen omgeving een getuige van Jezus te zijn. Dat zal zeker impact
hebben! Kijk en luister zelf maar eens naar de inspiratieverhalen op onze website

Wij kunnen ons inzetten maar: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeeft zwoegen de bouwers;
als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.” Psalm 127:1 (NBV).
God beweegt als wij bidden! Hij wil ons vervolgens gebruiken om samen met Hem de beweging
van God Koninkrijk te zijn.
De eerste stap waarin we de deelnemers dan ook mobiliseren, is gebed. Gebed voor opwekking
en transformatie van jouw dorp of stad. Er zijn inmiddels 4 gebedsgroepen opgestart in
Nederland. Je kunt samen met hen bidden door je bij hen aan te melden! Check de kaart.

Als ondersteuning voor de deelnemers in
hun eigen tijd met God hebben we per
onderdeel een leesplan geschreven. Dit
helpt hen om God tot je te laten spreken en
Zijn leiding voor iedere dag te ervaren in het
delen van wat Hij tot jou gesproken heeft
voor een ander. Maar dit is niet alleen
geschreven voor de deelnemers. Het is dus
ook te lezen voor jou. Kijk maar eens op de
Bijbelapp van Youversion (zoek “Crowns” bij
leesplannen in de app) of kijk hier en laat je
bemoedigen!

Naast de mooie ontwikkelingen van Love & Impact en alles wat daaromheen draait, geef ik nog
steeds onderwijs bij Kingdom Life College.
Ik heb daar het afgelopen halfjaar onderwijs gegeven over getuige van Jezus zijn. De lessen
bestaan zeker niet alleen uit theorie, maar zeker ook uit praktijk! We gaan iedere keer de straat
op om zelf te ontdekken hoe God de leerlingen wil gebruiken in Zijn Koninkrijk. Wil jij een of
twee jaar apart zetten voor Hem en jezelf heel praktisch laten training in aanbidding, missie of
bediening, neem dan eens een kijkje op hun website. Het is echt een aanrader!

Een kaartje van Vader God! Wat zou daar in
staan… Vol van waarheden waar wij getuige
van mogen zijn! Deze 14 februari toespraak
in gemeente De Bron in Eindhoven gaat
natuurlijk over de liefde!
Bekijk deze toespraak hier

Heike en ik zijn op zoek naar iemand die ons kan ondersteunen in Partnerbeheer, zoals wij dat
noemen. Wij leven van giften en hebben daarom een achterban die ons maandelijks financieel
ondersteunt, zodat wij het werk van Crowns kunnen blijven doen. Partnerbeheer houdt concreet
in dat je contact onderhoudt met bestaande partners, je bezig bent met het benaderen van
nieuwe partners en nieuwe ideeën bedenkt om fondsen te werven. Daarnaast voer je hier ook
de administratie over. Ik, Ludwig, ben hier natuurlijk eindverantwoordelijk voor. We gaan dit dus
samen verder oppakken en uitwerken. Lijkt het jou wat om Heike en mij hierin te ondersteunen?
Kijk dan eens op onze vacature!

Met ons als gezin gaat het goed. Onze drie kinderen, inmiddels drie pubers, ervaren de tijd in
corona als best lastig. Ze missen het contact met vrienden en het vrij er op uitgaan met elkaar
als vrienden. Ook staan ze, zoals iedere andere puber, verder van school af en zijn de dingen
van het normale leven nu zo totaal anders. Heike heeft helaas nog steeds erg veel last van de
gevolgen van corona. Zij is daardoor dagelijks erg vermoeid. Werken in het ziekenhuis, op de
corona afdeling, gaat dan ook op en af erg moeilijk. Maar we zijn God dankbaar dat we
desondanks merken dat Hij ons als gezin nabij is.

Wij zouden het heel erg fijn vinden als jij voor ons als gezin en voor de bediening Crowns zou
willen bidden. Zoals ik hierboven al schreef, is gebed de motor van alles. Uiteindelijk worden
onze relatie met God en de doorbraken die we voor onze omgeving en ons eigen leven nodig
hebben, gevormd door onze keuzes en niet door onze beste intenties! Laten we dus prioriteit
geven aan gebed en daadwerkelijk dagelijks hiervoor tijd blokken. Jouw stad, jouw gezin en
jijzelf hebben antwoorden van de Hemel op onze aardse zaken nodig. Deze zijn alleen te
vinden bij Hem.

Wil jij voor ons bidden? Meld je dan aan
voor onze wekelijkse gebedsupdate! Stuur
jouw voornaam, achternaam en
telefoonnummer naar info@crowns.nl; Heike
en ik houden jou dan via WhatsApp
wekelijks op de hoogte over ons gezin en
het werk, zodat jij voor ons kunt bidden.
Groetjes, Ludwig en Heike en de kinderen.

Wordt donateur!
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