
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste vrienden, 

 

We vinden het erg leuk om jullie via deze 

nieuwsbrief weer even op de hoogte te 

brengen van ons werk. We willen graag 

met jullie terugkijken naar de afgelopen 

periode en een aantal nieuwe 

ontwikkelingen met jullie delen. 

 

Studie in België 

 
Het gaat goed met ons hier in België, de 

tijd is gevlogen en het studiejaar zit er 

bijna op. We hebben erg leuk contact met 

onze medestudenten en de docenten. We 

zijn erg dankbaar voor alles wat dit jaar 

ons heeft gegeven. Het afgelopen jaar 

heeft ons veel nieuwe inspiratie gegeven 

en het heeft ons ook erg goed gedaan in 

ons persoonlijke geloofsleven.  

Ik (Willem) merk zelf ook dat het me 

nieuwe inspiratie heeft gegeven voor het 

spreken in gemeentes in Nederland.  

 
Outreach Brussel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het weekend van vrijdag 30 en zaterdag 

31 maart hebben we een outreach 

georganiseerd in Brussel. We waren met 

een mooie groep van 18 personen!  

De groep bestond uit studenten van de 

Navigators studentenvereniging uit Tilburg, 

een aantal medestudenten, een groep 

vrienden uit Nederland en een Turkse 

zendeling van Operatie Mobilisatie uit 

Parijs.  

Op vrijdag 30 maart zijn we naar de Vrije 

Universiteit in Brussel gegaan en zijn we 

a.d.h.v. een enquête van 5 vragen in 

gesprek gegaan met een aantal studenten 

op de campus. We merkten dat er veel 

openheid was onder de studenten om in 

gesprek te gaan en daarmee konden we 

ook merken dat mensen hebben 

meegebeden voor deze outreach. Op 

zaterdag 31 maart hebben we met de 

bovenstaande groep Engelse en Franse 

City Bibles uitgedeeld. We hebben met 

elkaar 136 van deze City Bibles mogen 

uitdelen! Soms kwamen er mensen 

speciaal naar ons toe om een City Bible te 

vragen, dat was bijzonder! Het was mooi 

om samen te werken met de groep van 

Navigators en om te zien dat het voor hun 

ook een mooie ervaring was. We bidden 

dat de mensen deze City Bibles zullen gaan 

lezen en dat het levens mag veranderen. 

 

Onze bovenburen 
We hebben in het afgelopen jaar erg leuk 
contact opgebouwd met onze bovenburen  
(links op de groepsfoto v.d. outreach in 
Brussel). Ze komen uit Afrika en hebben een 
gemeente gesticht in Brussel en in Frankrijk. 
Tijdens de evangelisatie actie in Brussel 
merkten we dat ze erg enthousiast hierover 
waren. Enkele weken later hebben we een 
soortgelijke actie mogen organiseren vanuit 
hun gemeente in Brussel. Tijdens deze actie 

had onze bovenbuurvrouw ook een 

gesprek met 2 mensen die hun hart  
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openden voor Jezus, dat was erg mooi om 

terug te horen! We hopen in de toekomst 

vaker met hen samen te werken. 

 

Spreekbeurt in een Turkse 

Evangelische gemeente 

 
Vanuit de evangelisatie actie in Brussel zijn 

we in contact gekomen met een Turkse 

Evangelische gemeente in Brussel. Na leuk 

contact gehad te hebben met de 

voorganger van deze gemeente vroeg hij 

of ik een keer wilde komen spreken.  

Zo mocht ik op zondag 14 april spreken in 

deze gemeente. De gemeente bestond uit 

zo’n 150 Turkse en Armeense gelovigen. 

Turken en Armenen hebben een slechte 

geschiedenis met elkaar. Het was daarom 

extra bijzonder om de eenheid te zien 

tussen deze mensen. Aan het einde van de 

dienst vertelde de voorganger dat ze ook 

een gemeente hadden in Nederland 

(Rotterdam). Het was voor mij bijzonder 

en een voorrecht om in deze gemeente te 

mogen spreken.  

 

Ministry week Italië 

 
Van 2 tot 9 april zijn we met een groep 

medestudenten naar Pordenone in Italië 

geweest. We hebben hier een week 

meegeholpen in een Afrikaanse gemeente. 

De voorganger (Patrick) van deze 

gemeente is een goede vriend van ons. 

Samen met een aantal andere voorgangers 

uit Italië studeert hij hier op de CTS om 

een Bijbelschool in Italië verder te 

ontwikkelen. We hebben een hele mooie 

week gehad en het was erg leuk dat ons 

zoontje David ook mee kon met deze reis. 

Tijdens deze week hebben we ons als  

 

groep mogen inzetten op het gebied van 

spreken, Bijbelstudies geven, 

evangelisatie, aanbidding en het verzorgen 

van een radioprogramma. We hebben als 

groep een hele mooie tijd gehad en het 

was bijzonder om als een team zo een 

week mee te helpen in deze gemeente. 

 

Magazine en Bijbelstudie seminar 

 
Tijdens het volgen van een school bij 

Jeugd met een Opdracht hebben we een 

mooie Bijbelstudie methode geleerd. In de 

afgelopen periode hebben we het 

verlangen gekregen om deze methode 

door te geven. Jedidja heeft het op haar 

hart gekregen om een magazine te gaan 

schrijven om deze methode zo voor een 

breder publiek beschikbaar te stellen. Ze is 

er al een tijd mee bezig en het magazine 

krijgt steeds meer vorm! Als het magazine 

klaar is hopen we u hier meer over te 

kunnen vertellen en laten zien. 

Ook hebben we een Bijbelstudie seminar 

ontwikkeld aan de hand van het boek 

Filemon. Op 21 mei mochten we deze 

Bijbelstudie seminar voor de eerste keer 

geven in de Christengemeente 

Noordgouwe. Het was erg leuk om met 

elkaar de Bijbelstudie methode te leren en 

te ontdekken hoeveel we kunnen leren van 

dit kleine Bijbelboek. Het was bijzonder om 

een aantal reacties terug te horen en te 

zien hoe de boodschap van dit boek de 

deelnemers ook persoonlijk had geraakt. 

Klik hier of neem gerust eens contact met 

ons op voor meer informatie over deze 

seminar. 

 

Hartelijk bedankt voor het lezen van onze 

nieuwsbrief!  Gods rijke zegen toegewenst! 

Willem & Jedidja  

 

Agenda aankomende periode: 

• 30 mei: Spreekbeurt VEG 

Zwijndrecht 

• 1 juni: Conferentie & evangelisatie 

actie, Afrikaanse gemeente in 

Brussel 

• 2 juni: spreekbeurt Vredekerk Den 

Haag 


