Beste vrienden,

Lesgeven over het Johannes evangelie

Allereerst willen we jullie een heel mooi en
gezegend nieuw jaar toewensen!
We willen jullie heel hartelijk bedanken
voor jullie betrokkenheid en steun in ons
werk het afgelopen jaar.
Met ons als gezin gaat het goed, David is
gezond en hij is op 10 januari al weer een
half jaar geworden, de tijd vliegt!
In deze nieuwsbrief willen we terugkijken
naar de afgelopen periode en vooruit
kijken naar o.a. een reis naar Nepal!
Vernieuwing van ons geloofsleven
Op de 1e zondag van dit jaar mocht ik
(Willem) in onze thuisgemeente spreken
over het thema “vernieuwing van ons
geloofsleven”.
Een mooi thema aan het begin van dit
nieuwe jaar! Klik hier om de preek eens na
te luisteren.
Bible Core Course

Tijdens de BCC mocht ik ook een week les
geven over het Johannes evangelie.
Klik hier om de PowerPoint presentatie (in
het Engels) te bekijken van de 1e les.
Tijdens deze week heb ik ook een
workshop gegeven waarin we aan de hand
van korte filmpjes uit het Johannes
evangelie hebben gekeken naar de 7
wondertekenen van Jezus. Na elk filmpje
hebben we met elkaar besproken welke
lessen we hier uit konden leren voor
vandaag de dag. Tijdens deze gesprekken
deelden de studenten ook veel persoonlijke
getuigenissen, dat was erg mooi om te
horen!
Outreach Griekenland

In de afgelopen maand op 14 december
hebben we de Bible Core Course weer
afgerond. We hadden een erg leuke groep
studenten en het was erg mooi om zo 3
maanden met elkaar op te trekken. Dylan,
een van de studenten schreef na afloop
van de school: “Ik ben enthousiast
geworden om de Bijbel zelf verder te gaan
bestuderen na deze school. Ook heb ik
tijdens de praktijk opdrachten ontdekt dat
ik het mooi vind om les te geven en te
spreken”

Foto: Bijbel lezen tijdens de outreach in
Athene
Een van de hoogtepunten van de Bible
Core Course was een outreach naar
Griekenland van 10 dagen.

Het plan was dat we als gezin mee zouden
gaan op deze outreach naar Griekenland
maar dit was bij nader inzien toch een te
snelle stap net na de geboorte van David.
We waren natuurlijk graag meegegaan
maar achteraf hebben we gezien dat dit
toch een goede keuze is geweest voor ons.
Tijdens de outreach naar Grienkenland
hebben de studenten o.a. mogelijkheden
gekregen om uit te stappen in het leren
“spreken”.
De basis van JmeO in Athene reikt onder
andere ook uit naar dak en thuislozen in de
stad. Een van de studenten kreeg de
mogelijkheid om op een avond voor een
grote groep van deze mensen te spreken,
dit was erg bijzonder!

Erg bijzonder is dat mijn vader deze keer
ook mee gaat! Het is het plan dat we van
1-5 maart in Kathmandu zullen verblijven
en van 6-11 maart hopen we in Letang
(Oost Nepal) te verblijven. Tijdens deze
reis zullen we o.a. op outreach gaan naar
verschillende bergdorpen, hopen we een
jongerenconferentie te organiseren en ook
hopen we opnieuw enkele microkrediet
projecten te bezoeken.
In Letang zullen we in samenwerking met
verschillende kerken ook een grote
evangelisatiedienst organiseren in de stad
Pathari. We geloven dat het een bijzondere
reis zal gaan worden en we kijken er erg
naar uit!

Evangelisatie werk in Amsterdam

In het afgelopen jaar hebben we
doormiddel van het evangelisatie werk
verschillende contacten opgebouwd.
Zo ook met Radu (links op de foto) uit
Roemenie.
Samen met een vriend en collega hebben
we Radu het evangelie uit mogen leggen
en voor hem mogen bidden.
Afgelopen maand is Radu ook een keer bij
ons thuis komen eten, dat was erg leuk.
We kijken er naar uit om in de
aankomende periode weer verder te gaan
met het evangelisatiewerk in Amsterdam.
Outreach naar Nepal!
We zijn erg enthousiast om te vertellen dat
er dit jaar weer een outreach gepland staat
naar Nepal! Na het onderzoeken van
verschillende opties hebben we samen de
conclusie getrokken dat het voor dit jaar
beter zou zijn voor Jedidja en David om in
Nederland te blijven. We vinden dit
natuurlijk wel erg jammer maar we
verwachten in de toekomst ook wel weer
samen naar Nepal te kunnen gaan.
Dit jaar zal ik (Willem) daarom van 28
februari t/m 11 maart opnieuw samen met
Jay Comfort (www.hearts4nepal.com) op
outreach gaan.

Agenda aankomende periode:
21 januari: spreekbeurt E.G. Koningskerk
Haarlem
4 februari: spreekbeurt Nehemia Levend
Water, België
18 februari: spreekbeurt Christengemeente
Zierikzee
28 feb-11 maart: outreach Nepal
Gods rijke zegen,
Willem & Jedidja
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