Lieve familie en vrienden,
Mensen hebben altijd een invloed op je
leven. De blik die je ontvangt die het
moment verandert tot vrolijk of juist
minder vrolijk. Woorden die blijven
naklinken. Onverwachte ontmoetingen
waaruit een gesprek of gebed voortkomt,
Zelfs ontmoetingen waarbij niemand iets
zegt, kunnen een aanleiding zijn tot een
verandering.
Transformatie
en
verandering zijn woorden die omschrijven
wat je kunt doen met de impact die
mensen en situatie op je hebben.
‘Tel je zegeningen’, zowel de uitspraak als
het liedje hebben mijn ouders en in het
bijzonder mijn moeder menigmaal gezegd/
gezongen. In psalm 103 vind ik dat ook
terug. Psalm 103:5: ‘Loof, loof mijn ziel, den
Hoorder der gebeden, vergeet nooit een van
Zijn weldaden.’ Voor ons in deze tijd van
corona is dat zoiets geweldigs dat we onze
zegeningen kunnen en mogen tellen: Jezus
heeft ons leven gegeven, we zijn gezond, we
houden van elkaar, we mogen nog naar
buiten, we worden omringd door geloofsgenoten van hier in Maastricht tot Engeland,
Australië en alles daartussenin. Om nog
maar te zwijgen van de prachtige natuur.
Pasen
Vers 12 zegt: ‘Zover het oosten is van het
westen, zo ver heeft Hij onze zonden
verwijderd.’ Dat is de waarheid die vervuld is
in het offer van Jezus Christus aan het kruis.
Pasen was zo anders dan normaal. We
konden het niet samen uitzingen met andere
christenen dat de Heer waarlijk is opgestaan,
maar door de omstandigheden hebben we
een prachtige livestream dienst gehouden
met de Nieuw Leven-gemeente uit Maas-

kaarten voor het paasfeest maken

tricht. De spreker reflecteerde even voordat
hij met de preek begon op 1 Korinthe 1:11 en
verder. Hij sprak over dat hij was veranderd
in het negatief spreken over andere kerken
nadat hij dit bijbelgedeelte tot hem had laten
doordringen. Wat prachtig om de zonde van
negatief spreken over andere gelovigen bij
het kruis neer te leggen op het Paasfeest en
te weten dat we vergeven zijn en dat we
samen Pasen mogen vieren.
Psalm 103:17 zegt: ‘De goedheid en trouw
van de Here zijn eeuwig…’ Léonie heeft een
bijzondere reis gehad op de boot Logos
Hope. Via deze link youtu.be/n64_M_rgYkA
kun je een inkijkje krijgen van de tijd dat de
Logos Hope in Jamaica was.
Tijdens de twee maanden dat ze op het
schip was, heeft ze enorm hard gewerkt in
de keuken. Acht uur per dag, vijf dagen in de
week. Ook is ze in verschillende kerkdiensten geweest waarbij ze de gemeenteleden
heeft mogen aanmoedigen tot evangelisatie.
Tevens is ze naar een ziekenhuis geweest
en heeft mogen bidden met een man die zijn
leven aan Jezus wilde geven. Eén van de
projecten die haar erg aansprak was het
meebidden met een zendingswerker in
Jamaica. Een vrouw die wekelijks op pad
gaat in een verwaarloosde wijk genaamd
Trenchtown in Kingston. Léonie werd door
de zendeling en het team van kinderen
meegenomen naar de mensen in de wijk die
het het zwaarst hadden en heeft daar voor
hen mogen bidden. Het was ook een
bijzondere ervaring dat de kinderen haar
blonde haar zo mooi vonden. De reis heeft
zeker impact gehad op haar gebedsleven:
daar waar haar gebed vaak op haar en
andermans leven was gericht is ze nu
gegroeid in het zich richten op God tijdens
haar gebed. Wanneer we beseffen hoe groot
en veelzijdig Gods karakter is, lijken de
vragen over onze toekomst zo veel kleiner.
Bidden vanuit de woorden van Psalm
103:8: ‘Liefdevol en genadig is de Heer. God
is geduldig met ons.’ Welke ervaringen heb jij
gezien waarin God liefdevol, genadig en/of
geduldig was en hoe kun je Hem daarvoor
prijzen en danken?
Dobbelsteen
In het eerste weekend van maart ben ik naar
Londen geweest om in een gemeente die
ons al 29 jaar ondersteunt te vertellen over
ons werk hier in Maastricht. Tijdens de dienst
werd een nieuwe familie die lid wilde zijn
verwelkomd in de kerk. Het was een heel
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“Wanneer we beseffen
hoe groot en veelzijdig
Gods karakter is, lijken
de vragen, over onze
toekomst bijvoorbeeld,
zo veel kleiner.”

verlangt

Nederland

liefde

paaskruizen thuis gemaakt

Léonie op de boot

Alles moet goed schoon….

Onze diepe wens is dat mensen wakker worden en
beseffen dat God een plan voor hun leven heeft.
mooi moment om te zien hoe deze
familie gezegend werd door de
gemeenteleden. Het was Sint Patricks
Day en dat betekende dat er ook
heerlijke zelfgebakken Welsh cakes bij
de koffie waren. Zo werd de koffie nog
feestelijker! Tijdens dit weekend sliep
ik bij vrienden die we nog kennen
vanuit de tijd dat we gezamenlijk in
Polen werkten. Het was goed om bij
hen te zijn. Bijgepraat, lekker gegeten.
Van hen nam ik een idee mee om ook
in Maastricht te gebruiken: zij hebben
een dobbelsteen met 6 gebeden erop
die je kunt gebruiken rondom de
maaltijden. Eén van de dames die ik
tijdens de woensdagochtend-koffie
ontmoet wilde graag meer weten over
gebed. Ze was zo ontzettend blij toen
ik haar de dobbelsteen met verschillende gebeden gaf. Bid mee voor haar
dat ze God als Vader en Jezus als
Verlosser mag leren kennen, geleid
door de Heilige Geest.
Virtueel contact
De ECM-conferentie waar Roland,
Rhiannon en ik naar toe zouden gaan
werd online gehouden. We mochten
drie
dagen
luisteren,
kijken,
meedenken en -praten via allerlei
online-communicatievormen. Eén van
de dingen die ik heb geleerd is het

opzetten van online bijbelstudie en
kerkdiensten. Ik weet niet zoveel van
computers, maar we zijn erg ver
gekomen. Een wat oudere dame heb
ik opgezocht in haar flatje in de
binnenstad. Het was voor haar een
buitengewoon wonder toen ze tijdens
de Goede Vrijdagdienst er ook online
bij kon zijn!
Thuisfront
Met onze familie gaat het goed.
Stephen en Channah werken en studeren vanuit het huis van Channah’s
ouders. De vooorbereidingen voor de
bruiloft op 28 augustus gaan rustig
verder. Maarten en Annick geven
online les en werken gewoon door
voor de universiteiten waarbij zij zijn
betrokken. Roland gaat gewoon door
met het werk op de schooltuin.
Léonie, Rhiannon en ik hebben na
ons werk ook tijd genomen om te
schilderen en kaartjes te maken. Erg
gezellig samen.
‘Laat alles wat de Here heeft gemaakt
Hem prijzen. Met hart en ziel wil ik
Hem prijzen.’ Psalm 103:22
Dank voor jullie trouwe ondersteuning
in gebed, financieel en op andere
manieren.

online connecting binnen de kerk

oudere dame van onze kerk bij haar op
bezoek in haar verzorgingstehuis.

les hoe je zoom moet gebruiken

bij mam op visite 1.5 meter afstand
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