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Het Licht schijnt in de duisternis ! 
 

  La lumière luit dans les ténèbres … 
     

Johannes 1:5 

Zaterdagmorgen wacht ik op een paar 
mensen om samen naar Toulouse te 
gaan. Het heeft gevroren die nacht. Een 
jongeman zit stil op het koude trottoir, z'n 
rug tegen de gevel van een bakkerij, 
zonder jas, zonder deken. Of hij honger 
heeft? Jawel. Wat wil hij eten? Het 
standaardantwoord van iedereen die 
bedelt hier: “Wat u maar wilt.” 
 

Ik hurk bij hem neer en zeg lachend dat we 
allemaal verschillende smaken hebben, dat 
hij mag zeggen waar hij zin in heeft. We 
praten even. Hij komt uit het noorden en 
zoekt werk. Het pizzabroodje dat ik haal, eet 
hij met smaak op. Iets in z'n witte, zoekende 
gezicht raakt me. De anderen zijn er nog 
niet. Ik haal een nieuw testamentje uit de 
auto, hurk opnieuw bij hem neer en vraag z'n 
naam. Sébastien. Dan vertel ik dat ik zelf zo 
veel heb gezocht, alles heb uitgeprobeerd 
aan religies en uiteindelijk heb ontdekt dat 
God bestaat, dat Hij mijn leven heeft gered, 
letterlijk. Dat ik Hem heb leren kennen in 
Jezus Christus, niet in een religie, maar in 
een relatie. Dat God ook hem liefheeft en 
een prachtige toekomst voor hem heeft. 
Sébastien luistert intens en accepteert graag 
het Bijbeltje. 
 

Zomaar een ‘toevallige’ ontmoeting, zoals ik 
er zo veel heb. Prachtig. God leidt dan zo 
duidelijk. Maar er zijn ook momenten dat ik 
tastend moet zoeken naar wat God wil, wat 
Hij bedoelt. 
 
Dorst 
Deze zomer beleefden we zo’n drie maan-
den intense droogte en hitte. Ik schat dat een 
vijfde van de bomen al bruinrood was voor 
de herfst kwam. Er waren restricties op 
waterverbruik en waarschuwingen voor bos-

branden in 't hele zuiden. Regelmatig zagen 
we branden naast de autoweg en in de 
valleien. De tuin gaf niet veel vrucht. Lokale 
bewoners zagen dit niet vaak. Dorst… 
 

Ook ik had dorst, dorst naar de aanwezig-
heid en leiding van God in hoe verder te 
gaan in deze streek. Vaak gaan m'n 
gedachten over het grote ruige veld hier; hoe 
kan ik constructiever de goede boodschap 
brengen in deze duisternis, met de voeten 
van de vreugdebode over de bergen? 
Oudere christenen bouwen niet mee, 
anderen komen afspraken niet na, dus het 
samen bouwen verloopt moeizaam. Weer 
anderen gaan terug 'de wereld in'. Ik heb het 
allemaal aan God overgegeven. Het was net 
of ik opnieuw al het opgebouwde achterliet 
en een nieuwe, onbekende weg insloeg. Met 
Hem, met de gemeente achter me, met jullie 
achter me, maar toch alleen ter plaatse. 
Johannes 17 raakte me diep. Maar hóe doen 
we dat: in eenheid met U en elkaar leven, 
zoals U en de Vader... 
  
Aude 
Het geestelijke klimaat voor christenen in 
Aude is niet gemakkelijk. We wonen ver 
uiteen en er is veel tegenstand. Maar er zijn 
trouwe kleine groepjes, die elkaars 
bemoediging en gebed hard nodig hebben. 
Dit maakt ons afhankelijker van God. Wat 
een rijkdom te merken dat Hij steeds weer 
voorziet! 
 

Meerdere malen hebben we ervaren hoe 
bemoedigend het is elkaar op te zoeken. Bij 
voorbeeld in zuidelijke richting is het 
dichtstbijzijnde kerkje zo'n anderhalf uur 
rijden, dus we zien elkaar niet vaak. Toch is 
de gemeenschap die we met elkaar ervaren 
intens, we staan op dezelfde bres en bidden 
dat zijn Koninkrijk ook in deze streek zal 
komen en dat mensen vergeving en 
bevrijding zullen vinden in Christus.  
 

Binnen Carcassonne is helaas nog niet veel 
contact tussen de verscheiden kerkjes. We 
streven hier wel naar. 

Lieve allen, 

Doop van 4 jongeren 

Uitnodiging ontmoetingavond 3 januari  
 

U bent van harte welkom op de 
presentatieavond in de Pijler te Lelystad 
op dinsdag 3 januari om 20 uur. Of om 
18:00 uur als u mee wil eten – dan zelf iets 
te eten meebrengen voor op het buffet. Het 
adres van de Pijler is Ketelmeerstraat 90 in 
Lelystad. Op deze avond zal ik meer 
vertellen over wat ik doe en wat er in 
deze streek en in Frankrijk gebeurt. 



`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 

Van de thuisfrontcommissie  
We zien duidelijk beweging in Zuid-Frankrijk, al is het niet 
altijd zoals we graag zouden willen zien. We zien duidelijk 
groei en hechte verbondenheid in Ankes werk – maar vooral 
in een wijdere cirkel: de gemeente in Carcassonne, de 
kerkjes in de wijde omgeving. Daar zijn we dankbaar voor. 
Hoe graag zouden wij (en Anke) ook meer zichtbare ‘vrucht’ 
zien in het gebied vlak om haar heen – het gebied waar ze 
zich geroepen weet. Maar juist daar lijkt het moeizaam, 

onder andere omdat er nog geen team is. God heeft soms 
een andere 'strategie' dan wij logisch vinden. We vertrouwen 
er dan ook op dat Hij ook in de Hoge Vallei op zijn tijd en zijn 
wijze vrucht geeft. Wie weet, is er wel veel meer vrucht dan 
wij zien... God gaat voorop! Laten we bidden voor Anke – 
dat ze standhoudt en dat Zijn werk vaste grond krijgt, ook in 
haar directe omgeving.  
 

God zegene u.  

Huisgroep 
Na de zomer kon ik geen gestructu-
reerde plannen maken voor de Hoge 
Vallei. Naast allerlei spontane 
ontmoetingen nodig ik wel regelmatig 
mensen uit voor de huisgroep, al 
loopt dit niet zo soepel als ik zou 
wensen. Desondanks zijn deze 
avonden gevuld met zang en gebed, 
een thema en een mooie maaltijd, 
waarvoor iedereen wat meebrengt. 
Maar het is of de boodschap niet 
goed landt bij de jonggelovigen; dat 
het bij mooie woorden blijft. Toch 
doet God veel wonderen voor hen. 
Hij antwoordt op gebeden en heeft 
ook regelmatig genezing geschonken 
op gebed. 
 

Afgelopen woensdag hadden we een 
bijzondere avond: zeventien mensen 
aan tafel, waaronder zeven zende-
lingen! Een echtpaar bereidt zich 
voor om vanuit Canada naar Aude te 
komen. Heerlijk om deze avond te 
delen waarom de Messias is 
gekomen: met de Geest van God 
gezalfd om aan armen het Goede 
Nieuws te brengen, hen met een 
gebroken hart te genezen, gevange-
nen te bevrijden, blinden het gezicht 
te geven, gebondenen los te maken. 
En te beseffen dat Jezus ons 
dezelfde opdracht geeft:  
 
“Zoals U Mij in de wereld gezonden 
hebt, heb ook Ik hen in de wereld 
gezonden”                 Johannes 17:18  

Huisgroep - avond met 7 zendelingen 

 

Gebedsverhoring 
Jaren hebben we met elkaar gebe-
den dat God deuren opent in het 
‘wereldlijk’ Frankrijk (strikte scheiding 
en staat). En nu – overal tekenen van 
Zijn komst. Kort na het schrijven van 
deze nieuwsbrief mochten we in 
Toulouse op straat met meerdere 
mensen bidden. Ik zag genezingen 
voor mijn ogen gebeuren. Zo gewel-
dig om mee te maken dat harten zich 
openen. Mensen zien concreet en 
direct dat Jezus nog steeds geneest 
en komen tot Hem. De duisternis en 
geestelijke strijd worden heftiger, 
maar de aanwezigheid en kracht van 
onze God ook!  
 

Het is zeker dat dit verhaal wordt 
 

Gezegende kerstdagen en Nieuw-
jaar, waarin zijn Licht volop schijnt in 
onze levens en rondom ons! 
 

Shalom, veel liefs,              

Anke 

Gemeente 
Nu we 'zichtbaarder' zijn in het nieuwe lokaal in Carcassonne, komen meer 
mensen naar de diensten, ook naar de gebedsbijeenkomsten op vrijdagavond, 
zelfs met de rijafstand van een uur. 
 

Half oktober was ons gemeenteweekend. De week vasten en gebed daarvóór 
mocht ik organiseren. Bijzonder hoe God leiding en bemoediging gaf! 
 

Eens per kwartaal bereiden we een café-croissant voor, waarvoor we mensen 
uitnodigen die zoekend zijn om met hen in gesprek te komen, steeds met een 
ander onderwerp. De laatste keer ging het over genezing. Meerdere bezoekers 
vroegen gebed na afloop. Enkele zoekers vanuit de Hoge Vallei waren met me 
mee. Bidden jullie mee dat God hen aanraakt, zodat ze hun occulte zaken achter 
zich laten?  

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Anke+van+der++Sluijs
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://egliselesarment.fr/
http://www.zendelinge.nl

