Wij volgen Jezus, de Messias, hemelse gave van God!
In Hem is leven, vreugde en overvloed. Niets ontbreekt door wat God aan ons geeft.

Lieve allemaal,
Na onze nieuwsbrief van juni hebben we een
schitterende zomer met elkaar beleefd. Naast de
afronding van het bouwen aan een gloednieuwe
stand, heeft Hannah de basisschool afgesloten met
een prachtige musical en zijn ook Joost en Maaike
met een mooi rapport overgegaan. We hebben
beiden genoten van een (werk)week op Oase. Een
heerlijke vakantie langs een koel beekje in het
warme Frankrijk volgde. En daarna… het najaar!
Daarover vertellen we jullie graag meer in deze
nieuwsbrief. Fijn dat je hem leest!
Dit najaar hadden we 2 trainingsdagen met
enthousiaste (nieuwe) medewerkers en 5 beurzen
die we mochten bezoeken. We zijn dankbaar voor
alle mensen die meehielpen, door gebed, door mee
te werken tijdens de beurs, bij de (de)montage en
financieel. Met elkaar mochten we dit doen voor
onze Heer!

Inpakken en verhuizen
Op 1 september kregen we de sleutel van de loods
in Alphen en hebben we, met dank aan geweldige
helpers, de loods hier op tijd klaar kunnen maken
voor de grote verhuizing op 22 oktober. Om te
kunnen verhuizen hebben Jaap en Richard
dagenlang ingepakt en opgeruimd in Eindhoven. Nu
zijn we druk bezig om alles hier zo in te richten, dat
we jullie kunnen ontvangen voor een feestelijke
opening op 7 januari tussen 14.00 en 17.00. Van
harte welkom op de Magazijnweg 3 in Alphen aan
den Rijn om eens te kijken hoe het geworden is!

Mijn schoonvader is dominee!
Als ik haar een kaart geef, kijkt ze mij schuchter
aan. ‘Waar is dit van?’ ‘Het gaat over Jezus. Heb je
iets met Hem?’ Haar gezicht klaart op. ‘Ja, mijn
schoonvader is dominee!’ ‘Aha’, is mijn reactie.
‘Dus jouw schoonvader heeft iets met Jezus? Dat
is geweldig! En jij?’ Dan staat ze even met haar
mond vol tanden. Aarzelend zegt ze: ‘Eigenlijk
niks. Maar ik wil wel graag in de kerk trouwen!’
‘Wat weet je over Jezus?’ ‘Eigenlijk ook niks. Ik wil
het op zich wel.’ Ik vertel haar hoe kostbaar ze is
voor Jezus. Roos is blij met een Lukasevangelie in
Gewone Taal en wil gaan lezen!
Bid jij voor haar?

Onze kids…
Het afgelopen jaar is ons gezin uitgebreid met drie
dwergpapegaaitjes. De blauwe Pepper van Hannah,
de gele Sambal van Joost en de groene Chili van
Maaike. Een pittig stel, net als ons eigen drietal!
We zijn nu echt ‘uit de kleine kinderen’ en er gaat
een puberwereld voor ons open. Een mooie wereld
om samen te ontdekken! Deze drie kanjers zijn
enorm geduldig met ons geweest rond het zoeken
naar balans tussen alle werkzaamheden die er altijd
zijn enerzijds, en tijd met elkaar anderzijds. We zijn
trots op hen!

Zestien jaar getrouwd
Op 8 december waren wij 16 jaar getrouwd! We
mochten terugkijken op alle zegeningen die we
hebben gekregen. We zijn dankbaar dat we zo
enorm van elkaar mogen genieten. Voor onze drie
prachtige kinderen! Het is ons gebed dat ze de Heer
Jezus steeds meer lief krijgen en voor Hem willen
leven. We zijn dankbaar voor Gods roeping voor
ons om Hem samen te dienen in het
evangelisatiewerk. We zijn dankbaar voor Jaap en
Frouwke, onze geliefde collega-vrienden! Ieder met
onze eigen kwaliteiten, mogen we schouder aan
schouder werken. Het is ons verlangen dat ons
leven ertoe bijdraagt dat nog veel mensen hun
Redder vinden en zo tot hun doel komen: een leven
in relatie met Vader God!

Na de drukte van dit seizoen gaan we samen een
weekje weg. Tijd met elkaar als gezin, daar zien we
allemaal naar uit!

We hebben afgelopen jaar de kracht
van gebed mogen ervaren. Er is veel
om voor te danken! Wil je ook
bidden voor het komende voorjaar?
Voor ons huwelijk en ons gezin,
voor de beurzen die gepland staan,
voor de trainingen die we mogen
geven, het werk in de loods en al het
werk achter de schermen.

Dank!
We willen iedereen die ons praktisch en/of
financieel ondersteund heeft, heel hartelijk
danken! We hebben Gods trouw daarin elke maand
mogen zien en voelen ons daardoor bemoedigd en
bevestigd. Gods zegen toegebeden voor 2016!
Een hartelijke groet,
Richard en Emke

