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Gods licht en vrede uitstralen 
naar de mensen om ons heen 

is zo belangrijk. Zoveel 
mensen lopen in het duister en 
zijn zoekend naar antwoorden 
en een liefde die nooit loslaat.  

Vorige week vertelde ik een nieuwe vriendin 
over het bijzondere van gebed. Ik ben zo 
dankbaar dat velen al jaren met ons mee 
bidden en danken voor Gods aanwezigheid, 
Gods kracht en Gods liefde in ons leven en 
in onze omgeving. Tijdens onze wandeling 
kon ik getuigen van de financiële onder-
steuning die wij nu al bijna 30 jaar mogen 
ontvangen. Ik vertelde ook over Gods trouw 
aan ons en over hoe we ons ondersteund 
voelen door de ontmoetingen, kaartjes, 
appjes en telefoontjes. Zoals bijvoorbeeld 
een oudere dame, die ik al meer dan 45 jaar 
ken; zij belde kortgeleden over het hoge 
water in de Maas. Of een vrouw uit 
Engeland die speciaal een kaartje schreef 
omdat ik had gepreekt: “Zonder jou zou het 
werk wat we doen niet mogelijk zijn. Dank 
aan God die gebeden hoort en verhoort.” 
 
Ontmoeting en verbinding 
Het is genieten dat we elkaar weer kunnen 
ontmoeten. We hebben dit in juli meteen 
gevierd met een BBQ met de kring. Het was 
heerlijk om elkaar weer te zien, lekker samen 
te eten en te luisteren naar de diverse 
verhalen, zoals de moeilijke momenten die 
we ervaarden met de ‘online bijbelstudies’ en 
hoop voor het nieuwe seizoen. Het afgelopen 
seizoen hebben we elkaar om de week 
online ontmoet en samen geleerd uit het 
woord van God. Onze kringen beginnen 
weer in september. Wat willen we ontdekken 
tijdens die avonden? Gods liefde en genade. 
We willen ontdekken hoe we God en de 
ander kunnen dienen. We willen veranderen 

door Gods Geest mede dankzij deze 
avonden. De kring verbindt ons met elkaar! 
 
In september zal de Anglikaanse kerk ook 
weer beginnen met gewone kerkdiensten. 
Roland preekte laatst bij hen over Psalm 23. 
Denkend aan hoe we rust mogen ervaren als 
we dit vanwege corona moeilijk vinden. Hoe 
kunnen we de vrede krijgen die God ons wil 
bieden tijdens de onrust in onze wereld? 
 
De baptistengemeente komt sinds juli weer 
bij elkaar. Het is echt een verademing om 
weer samen te zijn, samen te zingen en met 
elkaar na de dienst nog even te praten. 
Tijdens de zomer hebben we gekeken naar 
de brief aan de Filippenzen. ‘Want in deze 
wereld bent u als sterren die het licht van 
God uitstralen en die mensen het woord 
voorhouden, dat leven geeft.’ Fil. 2:15. Dat is 
de taak voor iedere christen. Tijdens de 
lockdown zijn drie nieuwe mensen de 
diensten via Zoom gaan bijwonen. Wat een 
wonder dat zij ons gevonden hebben en 
betrokken willen zijn in de kerk! Hoe mooi is 
het om met hen Jezus te aanbidden en de 
Bijbel te verkennen. God de Vader heeft zich 
aan hen geopenbaard. Dank aan Hem 
 
Christelijke LHBT’ers 
Met ECM hebben we verschillende webinars 
gedaan. Eén van die webinars ging over 
onze houding ten opzichte de LHBT groep. 
We leerden dat we betrokken bij hen kunnen 
zijn zonder onze bijbelse overtuiging te 
veranderen: om met christelijke jongeren 
mee te lopen en ze niet te af te wijzen. Veel 
LHBT jongeren ervaren niet veel begrip, 
liefde en openheid in hun gemeente. Velen 
verlaten de gemeente en verliezen hoop en 
zelfs hun vertrouwen en geloof in God. 
Verschillende jongeren die ik ken zijn pijn en 
verdriet aan gedaan door hun gemeente. 
Eén jonge vrouw, een kennis van ons, werd 
door de afwijzingen zo depressief dat zij 
maanden therapie heeft moeten volgen. Nu 
heeft zij een andere kerk gevonden en 
gelukkig heeft zij in haar twijfels en verdriet 
de God van goedheid en genade mogen 
ervaren. Soms kunnen wij als christenen 
vragen stellen om iemand die in zo’n situatie 
zit bij te staan: wat heeft zij ervaren? Wat 
vindt ze moeilijk in de ontdekking van haar 
identiteit? Hoe kan ik als gemeentelid de 
liefde van Christus laten zien zodat jij je ook 
geliefd voelt? Als christenen haar hadden 
gevraagd wat haar vragen aan God waren in 
deze tijd van tumult, had zij misschien niet zo 
depressief hoeven te worden.  

Lieve familie en vrienden, 

life BBQ met de kring 



Onze diepe wens is dat mensen wakker worden en 
beseffen dat God een plan voor hun leven heeft. 

Met ECM nemen Roland en ik ook deel 
aan een boekbesprekingsgroep. Een 
boek dat gaat over leiderschap: Lead, 
Develop, Care. Een Australische 
zendingswerker die in Bulgarije woont 
faciliteert dit gespreksgroepje. Allemaal 
via Zoom. In mijn groepje zitten mensen 
die werken in Spanje, Engeland en twee 
mensen uit Bulgarije. Omdat we met 
elkaar de ideeën bespreken en voor 
elkaar bidden, kunnen we toepassen wat 
we leren zowel in ons gezin als in ons 
werk, reflecteren hoe dat is gegaan en 
voor elkaar bidden.  
 
Terugblik zomer 
Tijdens deze zomer hebben we veel 
mooie momenten gehad. We hadden 
een heerlijk familieweekend hier in 
Maastricht, met een zomers Sinter-
klaasfeest, lekker wandelen, heerlijk 
eten en wat leuke foto’s. Rhiannon 
heeft meegedaan met kamp en is een 
paar dagen met vriendinnen naar 
Parijs op vakantie geweest.  
 
Léonie heeft veel gewerkt aan haar 
scriptie. Haar vakantie komt later. In 
het voorjaar heeft zij een bank ontwor-
pen. Deze wordt met andere studenten 
gemaakt in de maand september. De 
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Een kasteel voor de kinderen tijdens de 
eerste 'life' BBQ met de kring 

bank komt bij de universiteit te staan. 
We hopen dat de symbolen (handen 
die verbonden zijn) veel studenten blij 
zullen maken als ze even genieten 
van een momentje rust in hun dag. 
 
Maarten en Annick waren in Polen en 
Stephen en Channah in Voorst op 
vakantie 
 
Roland ik zijn een paar dagen in 
Friesland op vakantie geweest. Het 
was erg gezellig. De zon scheen 
soms en die momenten gebruikten we 
om te wandelen langs de Waddenzee 
en op Schiermonnikoog. 
 
Mijn moeder wordt in oktober 89 en 
de afgelopen maanden is zij af en toe 
een paar dagen bij ons thuis geweest. 
Fijn om haar hier even te hebben te 
midden van ons gezin en werk. Ook 
zijn we samen even naar Zeeland 
geweest om daar één van haar 
vriendinnen op te zoeken.  
 
We hopen dat ook jij deze zomer 
goede momenten hebt gehad. Dat je 
de vrede van God hebt mogen 
ervaren. Laten we blijven bidden dat 
we de vrede van God laten zien en 
doorgeven aan de mensen om ons 
heen. 

Roland, Carolien, 

en de kinderen. 
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Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

De kerkdiensten zijn weer begonnen 

Daar horen welkom borden bij 

Mijn moeder, Leonie en ik in Zeeland 

Léonie en haar ontwerp uitgevoerd door 
studenten mmv het social sofaproject 

Holybe Christelijke lhbt jongeren festival 

Leonie verkoopt haar zelf ontworpen 
kalender leoniesmithillustrations.com 
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