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Sta op en Schitter
Het nieuwe Jeruzalem Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou
schijnt de luister van de Héér. Jesaja 60:1
Met bovenstaande tekst willen we deze nieuwsbrief starten. Deze tekst
uit de bijbel is een belofte voor jou. Over ons schijnt de luister van de
Heer. We mogen opstaan en schitteren door ons licht te laten schijnen
op de plek waar we leven. Voor ons geldt dat op Heidebeek en straks
voor een paar weken in India. Geniet van het lezen van onze avonturen
met God!

Bijna naar India!
Op 17 juli vertrekken we voor ruim drie weken naar India met
een Go Team. Ons team bestaat uit 4 meiden en 2 jongens
van rond de 18 jaar. We gaan de grens over om Gods licht door
ons heen te laten schijnen. Dit gaan we doen door lessen te
geven uit de bijbel, kinderen uit de sloppenwijk in New Delhi
en Kullu een aantal leuke dagen te bezorgen, voor zieken te
bidden en de mensen daar te vertellen dat ze waardevol zijn
in Gods ogen, ongeacht tot welke kaste ze behoren. Voor
Bernd Jan zal dit de 5e keer zijn dat hij naar India gaat. We
hopen verder te bouwen aan de contacten die er al zijn. Als
gezin bereiden we ons voor door voor India te bidden en de
jongens plaatjes te laten zien van dit land. Levi ziet vooral uit
naar de vliegreis en de filmpjes die hij onderweg kan kijken en
voor David is het nog wat lastig voor te stellen. We zien het
als een voorrecht deze jonge mensen mee te mogen nemen
en hopen dat hun hart open gaat voor zending.
Een vraag die we krijgen is: “durf je dit avontuur wel aan met
je kinderen?” Wij weten niet wat ons precies te wachten staat.
Het is een land dat in alles anders is dan Nederland, maar
we hebben het idee dat God achter onze plannen staat. Die
vrede in ons hart maakt dat we het aandurven. We bidden
God voor bescherming en in dat vertrouwen zien we het als
een voorrecht dat we dit als gezin mogen en kunnen doen. We
zullen tijdens de reis een blog bijhouden deze kun je volgen.
Houd onze site of facebook in de gaten.

Bernd-Jan, Mirjam,
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Bible for Life 1 & 2
(Bernd Jan) De afgelopen drie maanden hebben in het teken
gestaan van lesgeven, studenten begeleiden en alle praktische
taken die komen kijken bij staf zijn van de training “Bible for
life”. Het is de eerste keer dat we deze vorm van Bijbelstudie
hebben aangeboden. In totaal hebben we 8 studenten mogen
meenemen door de hele bijbel heen. De eerste acht weken
hebben we het oude testament doorgewerkt en de laatste
4 weken het nieuwe Testament. De studieweek van de
studenten bestaat uit 5 dagen en de zaterdagochtend. Het
is behoorlijk intensief, maar aan het eind van de drie maanden
hebben alle studenten de bijbel doorgelezen en veel geleerd.
Het team waarmee we deze training verzorgen bestaat uit
drie meiden en drie mannen. Zelf had ik de rol als co-leider en
ik vond dit een leuke uitdaging. Samen met Johannes (leider)
hebben we veel overlegd en kijken we terug op een geslaagde
periode. Op 25 juni zullen de studenten een certificaat in
ontvangst nemen en sluiten we de cursus af.
Op 22 september starten we deze “Bible for Life training” nog
een keer. Deze zal ik leiden samen met Sereina, de Zwitserse
collega. Op dit moment hebben we al 12 deelnemers die
geïnteresseerd zijn. Dit is een grote bemoediging voor ons.

Luz
(Mirjam) In de winterperiode ben ik een aantal ochtenden
betrokken geweest bij een project, genaamd LUZ. LUZ is
opgezet voor vrouwen met een vluchtelingenstatus. Samen
met de vrouwen hebben we gezamenlijk een vlaggenlijn
genaaid. Het waren hele gezellige ochtenden met een
opkomst van zo’n 20 vrouwen.

New Life
(Mirjam) Donderdag 5 mei was het zover. Na maanden
van voorbereidingen vond ons jaarlijks Open Huis plaats.
De zon scheen uitbundig en dit heeft mede gezorgd dat
de dag een groot succes is geworden. In totaal hebben
we 800 bezoekers mogen ontvangen. Het thema deze
dag was: “New Life”. Door Jezus mogen we elke dag
‘Nieuw Leven’ ontvangen. Leven in overvloed staat er
zelfs in 1 Johannes 10:10b. Door seminars, aanbidding,
getuigenissen en gezellig samen zijn hebben we dit naar
voren laten komen. Een groot feest!
Ik heb erg genoten om mee te werken aan dit project.
Daarbij merkte ik dat weer helemaal “gezond” ben en een
stuk beter op mijn grenzen kon letten.

Deel zijn van onze missie
Vanaf begin dit jaar mogen onze giften niet meer gestort worden op de Heidebeek rekening. We hebben twee
nieuwe mogelijkheden gevonden en aangeboden. Dat is
via onze thuisgemeentes in ’s-Gravenzande en Enschede
(ANBI-status, dus aftrekbaar) of onze persoonlijke rekening. Bijna iedereen heeft deze wisseling doorgevoerd en
daar zijn we heel blij mee. Bedankt daarvoor. Voor degene
die ons werk alsnog willen ondersteunen staat onderaan
de nieuwsbrief nogmaals de ‘nieuwe’ mogelijkheid.

Daarbij willen we laten weten dat we voor onze India reis
nog (maar) 500 euro nodig. We zijn ons zeer bewust dat
onze manier van leven niet zonder jullie ondersteuning
kan.

Welkom op onze Meet en Greet in Enschede en
‘s-Gravenzande
Het lijkt ons leuk elkaar binnenkort te ontmoeten en
daarom organiseren wij een Meet en Greet. We hebben
daarvoor 2 data gekozen. Op zondag 14 augustus organiseren we een BBQ van 17:00 - 19:00 uur in Enschede
(Moerasspirealaan 38). Op zaterdag 20 augustus willen we
een BBQ organiseren in ’s-Gravenzande van 17:00 – 19:00
uur (Unicefstraat 6). We zullen deze tijd natuurlijk verslag
doen van onze India ervaring. Wil je je opgeven via mirjamboers@ywam.nl voor 12 augustus! Het lijkt ons echt leuk
jullie daar te zien.
We wensen jullie een paar heerlijke zomer maanden en
hopelijk tot ziens op onze Meet en Greet!
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