1 Petrus 3:9

Lieve allen,
Nu we alweer vijf weken in lockdown
zitten, zou je denken dat ik meer tijd heb
om te schrijven. Echter, geen moment
verveel ik me. Ook het afgelopen voorjaar, toen de lockdown maar liefst 11
weken duurde, was het drukker dan
voorheen met allerlei online netwerken en
hulp aan oudere buren.

Vanuit het Thuisfrontteam
Dit jaar hebben we Anke, na haar
sabbatical, weer zien opbloeien. Nu op een
andere, meer ontspannen manier werkend.
De coronabeperkingen hebben daaraan,
vreemd genoeg, bijgedragen. Gedwongen
om in kleine verbanden of één op één te
werken; juist dan is ze ‘op haar best’.

Eigenlijk was het een heel kostbare tijd...!

We zien nu mét haar uit naar hoe zij
mogelijk op een nieuwe woonplek in de
Hoge Vallei van betekenis mag zijn voor
de mensen uit de streek. Dat haar huis,
waar dan ook, een plaats van gebed mag
zijn; waar Zijn aanwezigheid wordt ervaren
door allen die er in- en uitgaan.

Wat bouwt op?
Weinigen van ons konden aan het begin van
dit jaar vermoeden dat een virus zo'n
wereldwijde impact zou hebben; impact op
elk terrein van ons leven, in werk, kerk en
relaties. De essentie waarom we leven dringt
zich op; in crisistijd blijkt of ons fundament
stevig is... In de Hoge Vallei doen veel
complotverhalen de ronde die een groeiende
wereldwijde grip op iedereen veronderstellen. Ik ben niet capabel deze te toetsen, het
lijkt een tijd waarin allerlei tegengestelde
verhalen pretenderen 'waarheid' te zijn. Dus
ik zoek wat opbouwt.
Gebedsgroep
Toen we niet meer samen konden komen in
gemeenten, zelfs niet op bezoek bij elkaar,
zijn we in maart begonnen met gebedsgroepen per telefoon of Skype. Onze groep,
bestaande uit vier vrouwen, doet dit nog dagelijks één uur per WhatsApp (zonder beeld).
Heel kostbaar is dit geworden: bewust in de
aanwezigheid van de Allerhoogste zijn, Hem
aanbidden, Zijn Woord proclameren, luisteren, voorbede doen.
Praktisch
In praktische zin help ik nog altijd mee bij de
voedselbank. De hulpvraag is landelijk met
tien tot vijftien procent toe genomen; echter,
er is minder voedsel voorradig. Bij ons in
Espéraza is de hulpvraag vrijwel verdubbeld
vergeleken met vorig jaar…

Wij danken ieder die in het afgelopen jaar
Anke in gebed en financieel heeft gesteund. Wij wensen u heel goede kerstdagen en Gods zegen in 2021.
Age Hellingwerf, Hans Bonda
en Janny Kops.
Verder doe ik boodschappen voor ouderen.
Via de telefoon houd ik contact met kwetsbare gezinnen en vluchtelingen, bij wie vanuit de gemeente voedselpakketten worden
gebracht.
Tekenen - Intussen ben ik verder gegaan
met tekenen en aquarelleren en verrast met
de uitkomsten. Van een eigen groep is het dit
jaar niet gekomen, ik neem echter deel in
verschillende groepen en kan daar tot zegen
zijn.
Kinderkamp - Hoewel het financieel niet
haalbaar leek, konden we vijf van onze
vluchtelingenkinderen toch naar een zomerkamp laten gaan; een wonder van God wat
voor hen tot grote zegen is geworden. Twee
van ‘onze jongeren’ zijn daar gedoopt, in
totaal hebben zich elf jongeren laten dopen!
Grote blijdschap!
Ontmoetingen 'online'
Wat een rijkdom om via online-bijeenkomsten zowel met netwerken in Nederland,
Frankrijk als internationaal verbonden te zijn
via Skype of Zoom.
Petje af voor het team van ECMI, die de
afgelaste Biennial-conferentie in Kroatië ombouwde naar een drie dagen inhoudelijk
waardevolle online-conferentie!

Resto du Coeur (voedselbank)

Daarnaast zijn er volop diensten, lezingen,
onderwijs, gebedsbijeenkomsten via livestream. In het Franstalig gebied ontstond
dagelijks een uur “On est Ensemble” met
vele getuigenissen, aanbidding en aanmoediging. Kostbaar!
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We zijn allemaal geroepen
om te ZEGENEN

verlangt

Frankrijk

liefde

‘Zo weinig mensen in deze streek kennen God werkelijk.
Ik bid dat ze HEM zullen leren kennen.
Niet alleen voor het eeuwige leven,
maar ook om vandaag met Hem te kunnen leven.’
Maar onze ogen kunnen glimlachen…..
Voordat ik gisteren de voedselbank binnenging sprak ik kort met Antoine, een
vriendelijke oudere man die in een hutje in het bos woont, zonder elektriciteit
en water. Hij zei dat hij het jammer vond dat we door de mondmaskers elkaars
glimlach niet meer konden zien.
“Maar onze ogen kunnen glimlachen” merkte ik op. Dat verraste hem en hij
vertelde te hebben ontdekt dat hij afstamde van David, de zoon van Salomo.
“Bedoelt u Salomo, de zoon van David?”
Vanmorgen belde hij me op om te zeggen dat hij het gisteravond had
gevonden bij het licht van een grote kaars. In het boek Kronieken...
“Wat ben ik blij iemand als u te ontmoeten, het is lang geleden dat ik echt met
iemand kon praten en de Bijbel zegt dat uit de discussie het licht ontspringt...”
Verrast zei ik: “dus u leest in de Bijbel?!”
“Jazeker”, antwoordde hij, “ik ben gelovig, maar niet katholiek, want in Exodus
2:4-6 staat dat God een jaloers God is, dat we geen beelden van God mogen
maken en aanbidden... en Lucas is geschreven voor de zieken van vandaag.
Ik ben historicus...”. Een verrassend moment, dat vast wordt vervolgd ☺
Nederland
In augustus mocht ik velen van jullie
ontmoeten, altijd weer ben ik dankbaar
elkaar te kennen en even samen op te
kunnen trekken. God is goed! Wat van
Hem is in de vriendschappen, blijft
altijd. Een oase voor mij om openhartig
met elkaar te kunnen zijn.
Malta
Vanuit Frankrijk bleek het begin
september mogelijk te zijn om naar
een gebedsweek op Gozo (Malta) te
gaan in Beit Tehillah, samen met
mensen uit zo'n 15 landen vanuit
gebedshuizen rondom de Middellandse Zee. Een week van aanbidding, voorbede en ontmoeting zoals
in Psalm 133.

gebedszusters op Gozo

Van hieruit werd ik uitgenodigd om
wekelijks deel te nemen aan de
gebedsgroep
“Mare
Nostrum”.
Tevoren wist ik dat een nieuw
seizoen zou aanbreken, voor mij en
vele anderen. Dit bleek zo te zijn. Er
kwam bevestiging van wat al zo lang
het verlangen van m'n hart is: “mijn”
huis is al een gebedshuis. Het
verbonden zijn met vele anderen
maakt deze visie zoveel ruimer.

Gebedsstrijders op Comino, Malta

Nieuwe wegen
In deze tijd ben ik aan 't uitkijken naar
een andere plaats om te gaan
wonen, onder andere omdat ik té
veel last heb van het vele spuiten
van de wijnboer, wiens wijngaard op
10 m afstand van m'n huis ligt. Mijn
verlangen is dat de toekomstige
plaats een opvang- en gebedshuis
zal worden. Met allen die meebidden,
strekken we ons uit naar wat God in
Zijn plannen duidelijk maakt. Een
spannend en kostbaar proces, waarin ik Hem nog beter leer kennen.
Ik bid dat jullie allen in Zijn Licht en
aanwezigheid kunnen wandelen in
deze donkere tijd,
en zullen bemerken hoe nabij en
trouw Hij is aan Zijn Woord!
Veel liefs, SHALOM
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