
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste vrienden, 

 

Bij deze willen we jullie alsnog de beste 

wensen en Gods zegen voor het nieuwe 

jaar toewensen! 

We hebben een goede kerstvakantie gehad 

en kijken uit naar het nieuwe jaar. In de 

afgelopen maand hebben we een aantal 

vrienden en familieleden op bezoek gehad 

hier op de campus, dat was erg leuk.  

In deze brief willen we terugkijken op de 

afgelopen periode en een aantal nieuwtjes 

met jullie delen.  

 

Studeren aan de Continental 

Theological Seminary 

 

Het eerste semester van dit jaar hier op de 

CTS zit er al weer op. Het was soms een 

uitdaging om voldoende tijd te vinden voor 

de studie maar het is gelukkig allemaal 

heel goed verlopen. We genieten van de 

lessen en van het contact met de 

studenten en docenten hier op de CTS. 

Jedidja mocht de afgelopen maanden ook 

meedoen met het aanbiddingsteam tijdens 

de Chapel diensten. Ze vindt het erg mooi 

om hier verder in te groeien. We vinden 

het een voorrecht om hier te studeren en 

we merken ook dat het ons opbouwt in ons 

geloof. Het geeft ons veel nieuwe inspiratie 

o.a. voor het spreken in gemeentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christmas Concert 

 

Op 6 december hadden we een Christmas 

concert hier op de CTS. Deze avond 

bestond uit verschillende muzikale 

bijdragen en een boodschap over Kerst 

door de directeur van onze school.  

Jedidja heeft tijdens deze avond 

meegezongen met het koor. Het doel van 

deze dienst was om de mensen in de buurt 

uit te nodigen en zo bekend te maken met 

het evangelie. Er waren veel bezoekers, 

waaronder de burgemeester van Sint-

Pieters-Leeuw. De leidster van de 

kinderopvang van David was ook 

gekomen, dat was erg leuk!  

Ditzelfde concert hebben we ook mogen 

houden bij een bejaardentehuis in Sint-

Pieters-Leeuw. Jedidja heeft tijdens dit 

concert ook kort wat mogen delen over de  

Kerstboodschap. Na deze dienst heeft ze 

nog een aantal mooie gesprekken mogen 

hebben met een aantal mensen.  

 

Thema dienst: Gods stem verstaan 

Op zondag 11 november mocht ik spreken 

in een gemeente in Haarlem tijdens een 

thema dienst. Ik vind het altijd mooi om 

over het thema “Gods stem verstaan” te 

mogen spreken. Het was een interactieve 

dienst en aan het begin van de  
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preek konden de mensen in de zaal via 

hun mobiele telefoon reageren op een 

aantal stellingen en vragen waar ik later 

over zou spreken. Aan het einde van de 

preek heb ik een uitnodiging gedaan voor 

mensen die er naar verlangden om Gods 

stem te verstaan voor het maken van 

keuzes of voor vragen die ze hadden.  

Veel mensen reageerden op deze 

uitnodiging, dat was bijzonder om mee te 

maken. We wensen jullie ook toe dat jullie 

Zijn stem en leiding ook zullen ervaren in 

dit nieuwe jaar. 

  

Evangelisatie actie in Brussel 

 
 

Toen ik afgelopen zomer vertrok bij JmeO 

Amsterdam spraken we af met het 

evangelisatie team om een keer een 

outreach te plannen in Brussel. Ik vind het 

erg leuk om te kunnen vertellen dat het 

gelukt is om een datum te plannen.  

In het weekend van zaterdag 30 maart 

komt het evangelisatie team van JmeO 

Amsterdam hier een weekend op bezoek in 

België. Ik kijk er naar uit om elkaar weer 

eens te ontmoeten en om samen deze 

outreach te gaan doen! In onze volgende 

nieuwsbrief hopen we hier wat meer over 

te kunnen vertellen.  

 

Ministry week in Italië 

 
Een onderdeel van de studie hier op de  

CTS is een jaarlijkse ministry week.  

Tijdens deze week gaan alle studenten een 

week lang meehelpen bij verschillende 

kerken in Europa. Ik studeer vaak samen  

Hebreeuws met een Afrikaanse man 

(Patrick) die voorganger is van een 

Ghanese gemeente in Italië.  

Samen met een aantal andere studenten 

zullen we van 3 tot en met 9 april naar 

Italië gaan om mee te gaan helpen in deze 

gemeente. We zullen ons o.a. gaan 

inzetten op het gebied van spreken in de 

gemeente, meehelpen met de uitzending 

van een gospel-radioprogramma en 

evangelisatie in de stad Pordenone. 

We kijken erg uit naar deze week, het 

wordt de eerste keer dat we met onze 

David gaan vliegen ;) 

 

Dankbaar voor de afgelopen periode 

In de afgelopen periode hebben we op 

bijzondere manieren Gods trouw en 

voorziening mogen ervaren. We zijn 

dankbaar dat we dit werk kunnen doen en 

kijken uit naar het nieuwe jaar. 

Hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid, 

gebed en steun in ons werk het afgelopen 

jaar!          

 

Groetjes en Gods zegen toegewenst! 

Willem & Jedidja  

 

Agenda aankomende periode: 

• 27 januari: spreekbeurt 

Christengemeente Noordgouwe 

• 24 februari: spreekbeurt 

Christengemeente het Kruispunt 

• 29-30 maart: evangelisatie actie 

Brussel 

• 3-9 april: ministry week Italië 

Bank- en contactgegevens 
 

• Contactpersoon  TFC:   
   Peter Jan & Judith de Goede 
   E: contact@hope4nations.nl  
   T: 06-81310117  
 
• Adresgegevens Willem & Jedidja: 
   Kasteelstraat 48 
   1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgie 
   W:  www.hope4nations.nl  
   E: contact@hope4nations.nl  
   T:  06-57043993  
   T:   06-42546770 
 
• Giften 
      IBAN: NL36INGB.0006.8777.39  
      T.n.v.Stichting Hope 4 Nations, Strijen 
      O.v.v. Support Hope 4 Nations 
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