Nieuwsbrief
Richard en Emke de Jager
Lieve vrienden en familie,
Het is de hoogste tijd om jullie weer eens een nieuwsbrief te sturen.
Regelmatig krijgen we de vraag 'of we onze tijd een beetje doorkomen'. Dat is
best een lastige vraag, vandaar dat deze nieuwsbrief ook wat langer op zich liet
wachten. Het gevoel van machteloosheid over alles wat we graag zouden
willen, en daarbij het gevaar om je voortdurend te verantwoorden voor dat wat
je allemaal wél doet. Het is een rare en heel andere tijd dan 'normaal'!
Enerzijds een moeilijke tijd met veel onduidelijkheid en teleurstellingen. Het
voelde soms eenzaam. Anderzijds was en is het ook een mooie en leerzame
tijd, omdat we mochten ervaren dat de Heer alle dingen weet en dat Hij niet
afhankelijk is van evenementen. En juist het feit dat we samen zoveel vragen
hadden, heeft ons geholpen om meer te bidden en te vragen naar Gods leiding
voor ons. We vonden en vinden het fijn om beschikbaar te kunnen zijn voor

mensen in onze omgeving die dat nodig hebben en zo heel concreet handen en
voeten te mogen geven aan Gods liefde voor Zijn kinderen. Gelukkig zijn er ook
steeds meer dingen weer mogelijk. Zo mocht ik vorige maand bij een paar
studentenverenigingen een avond verzorgen over evangelisatie. Binnenkort
mag ik naar een jeugdgroep in Zuid-Limburg, om met hen na te denken over
getuigen van de Heer Jezus in je eigen omgeving. Ook het nakijken van de
online training is een waardevolle bezigheid. Wat zou het mooi zijn als deze tijd
ertoe leidt dat velen toegerust zijn om zelf ook de liefde van Jezus heel bewust
met anderen te delen. Misschien wel op één van de beurzen die voor eind van
het jaar georganiseerd worden!

We liepen ondertussen ook al een tijdje met een nieuw idee... Toen de
voorjaarsbeurzen werden afgezegd, was ik vooral heel verdrietig. Maar toen
kort daarop de mail verscheen waarin stond dat ook de beurs in september
niet door zou gaan, kregen we vrijmoedigheid om dat nieuwe idee uit te
werken. We hebben toen na overleg met het bestuur van de Bijbelstand een
elektrische bakfiets besteld. En na levertijd die behoorlijk uitliep, is hij
afgelopen dinsdag bezorgd! Richard kan nu aan de slag om een indeling
voor de bak te maken, zodat ik een thermoskan koffie en verschillende
soorten uitdeelmateriaal mee kan nemen, zonder dat alles door elkaar
schuift in een bocht. Tijdens het eerste oefenritje op de bakfiets bedacht ik
na een poosje met schrik dat mijn gespannen gezicht niet paste bij de mooie
boodschap die op de fiets te lezen is. Vanaf dat moment heb ik geprobeerd
om met een glimlach te fietsen zónder te botsen. Het vergt wel enige
behendigheid - maar het gaat aardig inmiddels! Komende tijd hoop ik met
deze bakfiets op straat mensen te ontmoeten. Wat daarin de meest handige
manier is, is ook voor mij nog een zoektocht. Als je de gebedsmails van de
beurs al ontving, zal ik je vanaf volgende week via die weg van mijn
avonturen op de hoogte houden. Krijg je deze nog niet, maar wil je dat wel,
meld je hier dan even aan.
Tot slot nog een kleine noot over
onze kinderen. Ze zijn zo leuk! Deze
maand waren wij een midweekje
met z'n tweetjes weg en de kinderen
bleven met z'n drietjes samen thuis.
En dat hebben ze supergoed
gedaan! We werden er blij van dat
ze niet alleen goed voor elkaar
hadden gezorgd, maar ook gastvrij
waren geweest inclusief

zelfgebakken cake en lasagne.
Kanjers zijn het!
We willen jullie heel hartelijk danken voor jullie ondersteuning via gebed en
giften. Het is ontroerend om te zien hoe trouw God zorgt! We ervaren Zijn liefde
als een voortdurende warme deken in deze tijd vol onzekerheid.
Een hartelijke groet,
Richard en Emke
Meer lezen over het werk van de Bijbelstand? Lees hier de laatste nieuwsbrief.

Wanneer je het op je hart hebt om ons financieel te ondersteunen, kun je je gift overmaken naar:
- Stichting Nehemia, NL48 INGB 0003.3992.00 o.v.v. 'Project evangelisatie Alphen aan den Rijn'
of naar:
- Stichting tot Bevordering van Evangelisatie, NL35 INGB 0000.9432.00 o.v.v. 'Project evangelisatie
Alphen aan den Rijn.
Richard en Emke de Jager
Wilgenlaan 16
2404 EC Alphen aan den Rijn
R: 06 13973824
E: 06 12861206
Wil je voortaan na elke beursdag een gebedsmail? Meld je dan HIER aan..
Standpunt VOF, december 2020

