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… Ne crains rien, car Je suis avec toi …  
          ...Vrees niet, want Ik ben met u …                                

Jesaja 41 : 10 

… Ik zal water gieten op de dorstigen, 
en stromen op het droge …             

Jesaja 44 : 3 

Een berichtje vanuit 't veld, na een 
woelige en intense zomer en een volle 
doorstart in de herfst. Vaak komt het niet 
van schrijven; er komt zo veel op me af. Ik 
neem de tijd om goed na te denken over 
wat ik al dan niet uitwerk. Meestal 
bespreek ik dit ook met mensen binnen 
Le Sarment. We vormen een klein maar 
goed team, met hulp van God. 
 
Diane 
“Zeg nooit dat het schaakmat was, als ik 
sterf. God heeft zulke grote dingen in mijn 
leven gedaan, en doet dat nog dagelijks. Ik 
ben in vrede met Hem, wat er ook gebeurt, 
wat Hij ook besluit. Hij heeft werkelijk zulke 
wonderen in m'n leven gedaan. Ik zie dat Hij 
ook voor mijn kinderen zorgt … “ 
 
Het lijden en sterven van Diane heeft diepe 
impact op me gehad. We deelden ons hart 
met elkaar. Begin 2009 leerde ik haar op een 
bijzondere manier kennen vlakbij Bugarach. 
Als zo velen hier riep ze geesten op om 
anderen de weg te kunnen wijzen, te kunnen 
helpen. Ze was erin vastgelopen en wilde 
God vinden. En ja, ze heeft God gevonden 
en bevrijding ervaren van duistere banden. 
Een lange weg waarin ze zich steeds meer 
opende voor het Licht van God. Ze ging 
steeds meer stralen, ondanks de ziekte die 
later haar krachten afbrak. Twee jaar terug  
is ze uit deze streek vertrokken, omdat het te 
benauwend werd. Maar onze vriendschap is 
gebleven. Ik hield veel van haar en dank God 
voor haar leven en ons oprechte delen in de 
afgelopen jaren. 
 
Hoge Vallei 
Ik schrijf dit omdat ik in de Hoge Vallei  
regelmatig met mensen optrek  die in de 
spirituele wereld antwoorden zoeken...  Ik 
deel een stukje van mijn leven en geloven, 

bid voor hen, vraag de gemeente en jullie  
voor hen te bidden... zodat ook zij het leven 
in Jezus zullen ontvangen... in overvloed, 
genezing van gebroken harten, bevrijding 
van gevangenschap. 
 
Le Sarment 
Een hartelijke groet vanuit de gemeente Le 
Sarment Carcassonne aan allen. Wat ben ik 
blij met hen, met de vriendschappen en de 
samenwerking die is ontstaan en met de 
gedeelde visie, ondanks onze toch wel grote 
verscheidenheid. Er zijn geen voorganger en 
oudsten meer, maar ieder die actief 
betrokkenen is, maakt deel uit van het 
“uitgebreide team”, waar ik in de vorige 
nieuwsbrief over schreef. En sinds een paar 
weken beschikken we – eindelijk – over een 
eigen (gehuurd) lokaal in Carcassonne! Dat 
biedt meer mogelijkheden, zoals van 
betekenis te zijn in de buurt.  
 
Parcours Alpha 
Bij mij thuis hebben we een “Parcours Alpha” 
opgezet, een wekelijkse bijeenkomst met 
een maaltijd, een stukje video met thema en 
daarna een gesprek met elkaar. Gemiddeld 
zijn er vijf   geïnteresseerden aanwezig. 
Werkelijk een “onderweg zijn” met elkaar in 
respectvol delen. Ondanks onze verschillen 
van mening komen ze graag. Spannend en 
gaaf! Voor bijna alle deelnemers is 
‘magnetiseren’ en contact met geesten 
normaal. Wat is ‘  goed luisteren’ belangrijk 
en kostbaar: daardoor durven mensen zich 
open te stellen. We hebben een mooi team 
vanuit Le Sarment en dragen met elkaar 
zowel de praktische als de geestelijke taken. 
Kort geleden hadden we een bijzonder 
weekend met elkaar over het werk van de 
Heilige Geest. Voor verschillende mensen is   
gebeden voor bevrijding en vervulling. We 
vertrouwen erop dat God verder  gaat met 
Zijn werk  in deze mensen. 
 
Weekje Nederland  
Begin oktober werden we door ECM 
uitgenodigd voor een zendingsretraite van 
drie dagen. Een inhoudelijk heel waardevolle 
en opbouwende tijd met andere zendelingen 
uit Europa. Aansluitend had ik een 
verrassend etentje met mijn ThuisFront-
Commissie en een prachtige familiereünie! 
Echt een kostbare week even 'terug thuis'. 
Dank aan allen! 
  
Expositie 
Meteen daarna kon ik twee weken foto's 
exposeren in een galerie in de Cité van 
Carcassonne, een prachtige plek. Een 

kids maken gebedsbekers  
voor vervolgde kinderen 

Lieve allen, 



`Zo weinig mensen in deze streek kennen 
God. Ik hoop dat ze God zullen leren kennen. 
Niet alleen voor het eeuwige leven, maar ook 

om vandaag met Hem te kunnen leven.` 

European Christian Mission 
(ECM) is een internationale en 

interkerkelijke zendingsorganisatie, 
met als doel gemeenten stichten in 
Europa: dé missionaire strategie in 

het meest uitdagende continent 
voor christenen vandaag. 

Evangeliseren, discipelen maken 
en leiders trainen zijn daarom sinds 
1904 kernbegrippen bij ons | Anke 

van der Sluijs is financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt haar 

steunen door een gift over te 
maken via www.ecmnederland.nl/

geven naar IBAN: 
NL02INGB0000254997 t.n.v. 

Stichting ECM-Nederland, Deventer 
o.v.v. “fonds van der Sluijs” | ECM-

Nederland - Postbus 861 - 7400 
AW Deventer – Nederland   

0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 
 www.ecmnederland.nl 

 

Anke van der Sluijs - Lot. no. 8 
Avenue Fontaine de la Constance 

11190 Luc sur Aude 
www.egliselesarment.fr 

www.zendelinge.nl  

verlangt 
Frankrijk  

liefde 

journaliste schreef er een boeiend artikel over en professionele fotografen 
reageerden positief. Er kwamen relatief weinig mensen, maar degenen die 
kwamen, waren enthousiast. Ik kan niet zien of het doel – iets van de creativiteit 
van de Schepper laten zien, zodat mensen naar Hem vragen – is bereikt. Zaaien, 
zoals meestal... En een goede ervaring.  

Van de thuisfrontcommissie 

Er is alweer bijna een jaar voorbij! Een 
jaar waarin Anke een nieuwe werkplek 
kreeg en er opeens veel beweging 
was, zowel in de gemeente Le Sarment 
en in de huiskring als in haar woon-
omgeving. Denk aan de mogelijkheden 
die er kwamen, zoals de Alphacursus 
en de expositie… Daardoor en door het 
verlies van dierbaren was het voor 
Anke een bewogen jaar, dat best veel 

van haar heeft gevraagd. 
Mede dankzij uw (en onze) gebeden is 
zij staande gebleven en voor velen 
opnieuw tot zegen geweest. Wij 
danken u daarvoor, ook namens Anke 
en haar thuisgemeente De Pijler. 
Wij willen u met klem vragen om ook in 
2016 dóór te gaan met uw gebed en 
ondersteuning in andere opzichten 
(medeleven, een bemoedigend kaartje 
of mailtje, financieel…). Het is van 

levensbelang voor haar en voor de 
zwakke (maar overwinnende!) kerk in 
Frankrijk. 
 
Wij wensen u gezegende kerstdagen 
en wensen u Gods nabijheid voor de 
toekomst in 2016, wat die ook brengen 
moge (omdat ’s Heren hand ons 
geleidt).  
 

Jan Otte, Hans Bonda en Janny Kops

Nieuwe zaal CC le Sarment  

Alpha-weekend 

Met hartelijke groet,   
SHALOM aan allen 

Anke 

Aangeslagen 
Uiteraard is iedereen aangeslagen 
door de recente aanslagen in Parijs 
en wat daaromheen gebeurt. Ik sluit 
me van harte aan bij de oproep van 
een predikant in Parijs (Saïd Oujibou, 
voormalig moslim, zie de december-
special van Visie): 
 

“Het islamistische extremisme moet 
worden bestreden in het gebed, de 
liefde en de kracht van ons 
christelijke getuigenis” 
 

“De terroristen willen Frankrijk op 
haar knieën brengen ... Ze zullen er 
alleen in slagen de christenen op de 
knieën te brengen, in gebed voor 
Frankrijk!”  
 

“Een land dat we zo liefhebben! 
Bid voor Frankrijk en bid ook voor 
onze vijanden! Christus nodigt ons 
hiertoe uit. Hij is het die het kwade 
zal transformeren in het goede terwijl 
Hij de ogen en harten opent van al 
degenen die Hem nog niet kennen.” 
 
M'n wens voor ieder is 
Dat de Vrede van Hem, die kwam, 
die is en die komen zal, ieders hart 
zal vervullen en nieuw leven, reële 
hoop zal schenken, om vervuld van 
Zijn liefde gul  te delen  met ieder 
naast en rondom ons. 
 
Gezegende kerstdagen en Zijn licht 
en levend water in 2016 ! 

gemeente-weekend Cantignergues 

Bericht vanuit Le Sarment 
 
Lieve broers en zussen, 
Wij brengen jullie onze broederlijke 
groeten in Christus over en wensen 
jullie alvast het allerbeste voor het 
nieuwe jaar dat eraan komt: 2016. 
 
"Geliefde, ik bid, dat het u in alles 
wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het 
uw ziel wèl gaat." 3 Johannes 1:2:  
 
Zegeningen. 
De broeders en zusters van Centre 
chrétien le Sarment, Carcassonne, 
Frankrijk 

1e avond Parcours Alpha 
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