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Lieve familie en vrienden, 
Hoe kijken we naar de omstandigheden? 
Zien we reuzen op ons pad en voelen we 
ons zelf als sprinkhanen? Of zien we de 
grootheid van God en weten we dat we – 
ook in de strijd – meer dan overwinnaars 
zijn? God heeft ons een droom gegeven 
en we geloven dat we die dit jaar meer en 
meer werkelijkheid zullen zien worden, 
ook al lijkt het tegendeel op dit moment 
waar te zijn. In deze nieuwsbrief meer 
over onze droom en de strijd waar we 
door heen gaan.  
 
Droom vs. Werkelijkheid 
Aan het eind van het jaar vroegen we aan de 
kinderen wat hun mooiste herinnering van dit 
jaar was. De meesten noemden de diepe 
aanwezigheid van God die we tijdens het 
kinderkamp in de zomer ervoeren als het 
mooiste moment. Als wij terugkijken, was dit 
voor ons het begin van een droom die in 
vervulling gaat. Dat Gods aanwezigheid in 
ons, in de kinderen, in de gemeente, zo 
krachtig aanwezig is, dat door ieder individu, 
waar die ook komt, Gods Koninkrijk gebracht 
en gevestigd wordt. Dat families, scholen, 
wijken, Câmpina en omgeving verandert en 
doordat mensen Jezus persoonlijk leren 
kennen en aangeraakt worden door de 
Heilige Geest.  
 

Als we echter naar de werkelijkheid kijken, 
lijkt die in veel opzichten juist omgekeerd. 
Met uitzondering van een handvol kinderen 
en tieners die we zien groeien in hun relatie 
met God, bemerken we bij de meerderheid 
van de kinderen een groeiende onverschil-
ligheid. Onverschilligheid ten opzichte van 
zonde en ten opzichte van God. Ook bij een 
groep volwassenen zien we lauwheid en het 
uitstellen van de keuze om God toe te laten 
in hun leven. Dit heeft ons meer en meer op 
de knieën gebracht omdat we weten dat 
onze droom Gods droom is. 
 

Visie en/of realiteit?  
Tijdens het zoeken van God voor richting 
voor dit komende jaar merken we hoe de 
woorden die God aan verschillende leiders in 
de gemeente geeft mooi op elkaar aan-
sluiten. Dit geeft met elkaar een verwachting, 
een enthousiasme en een urgentie. 
 
Samengevat komt het hierop neer: 

• Kom, en wandel in het licht van God  
(Jes 2:5).   

• Dit volk dient mij slechts met de lippen 
maar hun hart is ver bij mij vandaan  
(Jes 29:13).  

• Jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd, 
want in jullie dagen ga ik een werk doen, 
dat jullie niet zouden geloven als iemand 
jullie dit verteld zou hebben! (Hab 1:5).  

• Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en 
hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun 
God zijn en zij mijn volk. (Jer 31:33,34). 

• De eerste drie maanden van dit jaar 
mogen jullie als doel stellen om geheiligd 
en gereinigd te worden, een diepe 
bekering. Alles wordt geschud, maar 
´stand firm´.   

 
De eerste maanden van dit jaar zijn – naast 
de vele mooie dingen die we meemaken – 
behoorlijk heftig geweest. Het een na het 
ander gebeurde of kwam naar boven. Bij 
sommige kinderen op de tienergroep zien we 
steeds meer rebellie.  Op Facebook zien we 
jonge kinderen die naar de kerk komen op 
zeer seksistische manier dansen voor de 
camera. Een vrouw die haar man probeert te 
vernederen via Whatsapp. Een klant van de 
kantine die doordraait en ondanks zijn grote 
armoede geen eten meer van ons aanneemt. 
Een man die zichzelf ophangt in een wijk 
waar we regelmatig komen, enz. We zien 
een enorme strijd die we als leiders te 
voeren hebben.  
 



“Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook 
al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop 

voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.” 
  

Jesaja 55:1 
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 Roemenië  

verlangt 
verzadiging  

Ook in onze gezinnen komen dingen 
naar boven die vanuit de duisternis in 
het licht gebracht mochten worden. 
Pijnlijke momenten, maar daarna ook 
weer zo´n hernieuwde groei en 
toewijding, dankbaarheid en vreugde. 
We zien ook in ons eigen hart waar er 
trots en onverschilligheid is, dat dat 
afgebroken wordt, een diepere afkeer 
van de zonde en een toenemende 
dorst naar de aanwezigheid van God.   
 
De erfenis van pastor Lukas 
Een van de dingen die ons stilzetten 
was het plotselinge overlijden van 
pastor Lukas in januari. Na een 
verleden van drugs en criminaliteit is 
hij tot geloof gekomen. Daarna is hij 
een geestelijk vader geworden voor 
vele mensen. Eerst in Rotterdam, 
waar veel mensen van de straat tot 
geloof gekomen zijn, en daarna in 
Boekarest, waar hij werkzaam was 
rondom het station. Met zijn vrouw en 
pleegzoon hebben we regelmatig 
contact. De getuigenissen tijdens de 
afscheidsdienst waren indrukwek-
kend. Zo kwam een van de mannen 
van de straat binnenvallen, liep hij 
naar de kist en gaf een kus op het 
voorhoofd van Lukas. Deze momen-
ten zetten ons stil. Wat zeggen 
mensen over mij op het moment dat ik 
begraven word? Ben ik net als Lukas 
de tweede mijl gegaan of sluit ik te 
vaak mijn hart ten behoeve van mijn 
eigen comfort? 
 
Op zoek naar de schat  
of onverschillig? 
In februari hadden we een kinderfeest 
in de kantine met als thema ‘op zoek 
naar de schat.’ Het was mooi om 
tijdens de voorbereiding te zien hoe 
elke vrijwilliger zijn plek innam. De 
avond tevoren brandde onze laptop 
door en moesten op het laatste 
moment alle filmpjes en presentaties 
opnieuw gemaakt worden. Zichtbare 
strijd. In plaats van de zestig kinderen 
die we verwachtten, kwamen er 
honderd kinderen en tieners. De 
tieners en veel van ´onze´ kinderen 
waren zo luidruchtig, dat dit 
kinderfeest voor veel van de nieuwe 
kinderen die kwamen geen positieve 
ervaring was. Nadat de tieners (voor 
wie dit programma niet bedoeld was) 
waren weg gegaan, konden  we 
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Fireteens 

alsnog, weliswaar met veel moeite en 
lawaai, het programma houden. De 
dag erna tijdens de dienst ging een 
groep van de oudere kinderen die 
trouw komt, met z´n allen weg om – 
zonder dat hun ouders het wisten – 
rond te gaan hangen in de stad. We 
zijn de dag erna gelijk langs de 
ouders gegaan om hen op de hoogte 
te brengen. Het maakt ons verdrietig 
als we zien dat deze kinderen, die 
wekelijks als groep bij ons thuis 
komen, en die we als onze geestelijke 
kinderen zien, zo afglijden.  
 
Ten slotte 
Hoe kijken we naar onze omstandig-
heden? We geloven in Gods droom 
en in zijn overwinning! De realiteit 
waarin we zitten is echter heftig en 
weerbarstig. Toch ervaren we door de 
strijd heen een diepe vreugde, 
vervulling en verwachting. Bedankt 
voor jullie gebeden. Stand firm!  

Kinderkamp 

Kinderfeest 
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