(Onderaan valt er regelmatig tekst weg, klik daardoor
hier voor de volledige weergave)
Bekijk de webversie

Vanaf de heuvels zal Ik grote rivieren naar beneden laten stromen. Het water zal in
de dalen voor hen opspuiten. In de woestijnen zullen waterplassen zijn en door
bronnen gevoede rivieren zullen over de uitgedroogde grond vloeien.
Jesaja 41:18 (HTB)
Het is snel dor en droog hier, een metafoor voor de geestelijke situatie in Italië. En dan de
belofte uit Jesaja. Ik zie het voor me, de heuvels en bergen voor ons, waar watervallen
van Levend water naar beneden strómen en de uitgedroogde grond bevloeien.
In gesprekken met vrienden en kennissen merk je steeds weer opnieuw een droogte, het
missen van een Eeuwige Bron. We hebben de adem van de Heilige Geest nodig om
‘dode botten’ (Ez. 37) weer tot leven te wekken! Diep verlangend bidden we daarvoor en
zien het met geestelijke ogen voor ons, terwijl we in de kerk meezingen:
“Verdro ossa secche vivere ancor
cantando in coro: Alleluia, santo santo,
e Il Dio Potente, il grande IO SON, Egli
degno nessun altro, il grande IO SON.”
Ik zal de dode botten levend weer leven
zien worden, zingend in koor: Halleluja,
heilig, heilig, is God de Almachtige, Hij
alleen is waardig, de grote IK BEN. (Lied
naar Ezechiël 37)

Zet lekker aan onder het lezen :-)

Zorgen en zegeningen
Juist in moeilijke tijden word je extra op God teruggeworpen, dat hebben wij ervaren de
afgelopen maanden. En nog steeds; het is afwachten hoe de behandeling van Janneke
verder gaat lopen. Wanneer en wat er precies geopereerd gaat worden. Ondertussen is
ze veel moe en is het balans vinden waar ze haar energie insteekt.
Gelukkig lukt het inmiddels goed om het gezin draaiende te houden en een aantal dingen
daar omheen weer op te pakken, als er voldoende rust genomen kan worden.
Het voelt regelmatig belemmerend, we willen graag vooruit, dingen ondernemen,
investeren in nieuwe vriendschappen, naar bijeenkomsten op school, kerk of elders…
En om daarin met God te kijken wát Hij wil, wat Zijn prioriteiten zijn.
Het is overigens wel bijzonder wat er gebeurd als je (noodgedwongen) je zwakheid deelt,
het opent ruimte voor de ander om echt te mogen zijn. Is het ook niet dat de Bijbel al
spreekt over Gods kracht die juist zichtbaar wordt in onze zwakheid?

Gezien en gesteund!
We zijn bijzonder bemoedigd door
alle kaartjes en gebeden. Ook
toen we hoorden dat er meer
giften zijn overgemaakt. We
voelen ons dan ineens gezien en
gedragen! Hartelijk bedankt!

In de tuin van de Schepper
We zien nog steeds onze droom duidelijk
voor ons, een gastvrije plek voor Gods
koninkrijk.
We merken hoe natuurlijk dit eigenlijk
gaat. Bijvoorbeeld met Jezra’s verjaardag
rollebollen de kinderen door het hoge
gras, lopen we door het rivierbosje naar
de boomhut die Jacob met de jongens en
hun vriendjes heeft gebouwd en met
elkaar geniet je van de schepping
beweeg je je in de tuin van de Schepper.
Flikkeringen van het Koninkrijk zijn dan
zichtbaar, voelbaar en je bevind je
zomaar ineens in een diep gesprek.
Inmiddels hebben we een konijntje en
kippen, ook krijgen we binnenkort
landschildpadjes. Het wordt echt al een
klein kinderboerderijtje!

Welkom op onze PizzaParty
Als vervolg op vorig jaar beginnen we eind mei weer met de pizza avonden in een vast ritme.
Elke woensdag kan je aansluiten. Inmiddels is er al een heel groepje vrienden en kennissen
die komen. De gasten uit ons vakantieappartement sluiten aan en...
.... ook jij bent welkom, als je in de buurt op vakantie bent!
De gezelligheid rondom het samen klaarmaken van de pizza en ze bakken in de pizza oven
opent ruimte om van hart tot hart te spreken of elkaar gewoon wat beter te leren kennen en
te bouwen aan relatie. Het begin van community zien wij hier ontstaan!

Klein of groot
Bid en overdenk deze week
concreet of je ook een (structurele)
gift mag gaan overmaken voor ons
dagelijks leven. Het hoeft niet!
Maar we zijn blij en voelen ons
gesteund met elke gift, klein of
groot.

Verhuur en bezoek
Bezoek van onze familie, allebei onze ouders en (schoon)zus met zwager! Ontzettend
leuk, niet in de laatste plaats voor Judah en Jezra. Ze hebben enorm genoten van alle
verwennerijen, voorlezen, het laten zien van de school en alles wat bij ons leven hoort!
En ja, het afscheid valt ook hen zwaar. Ze zijn en elke keer zo’n twee weken van uit
balans, weinig concentratie op school en erg moe. Iets wat er bij hoort, maar niet
makkelijk is.
Het verhuur seizoen met de meivakantie weer geopend! Het is echt gaaf om onze gasten
te zien genieten en met tegenzin hun spullen pakken om weer weg te gaan. We zien uit
naar het zomerseizoen. Het is bijna helemaal volgeboekt met christenen uit Nederland,
dit vinden we geweldig omdat het onderdeel van onze missie is om mensen bewust te
maken van de noodzaak van zending in Italië, door gesprekken elkaar te inspireren en
aan te moedigen trouw Jezus te volgen! We bidden dat de mensen die via Airbnb komen
de sfeer van Jezus mogen opmerken!

Korte impressie bezoek Ichthus

Verbouwing
Dagelijks is Jacob aan het werk in het
huis en deels in de tuin. De kozijnen
van het hoekhuis zijn besteld en de
nieuwe verdiepingsvloeren zijn
gemaakt. Er is echt al heel veel werk
verzet!

We hebben afgelopen maand een
enthousiaste groep van studentenvereniging
Ichthus uit Leiden over de vloer gehad. Ze
hebben planten en picknicktafels
gesponsord en de handen uit de mouwen
gestoken in de stad of bij ons in de tuin, we
sloten af met pizza. Een aantal kwamen ons
naderhand vertellen dat zij zich geraakt
voelden door God.
Bijzonder om dat te mogen faciliteren! .

Wil jij specifiek geven voor de
verbouwing doe dit dan graag onder
vermelding van 'Bouwfonds'.
Of ken jij een investeerder of een fonds
die graag dit soort projecten
ondersteund, kom in actie!
Des te mooier om samen te bouwen
aan Casa della Vita, een huis van
Leven in Verona...

Advertentie mogelijkheden: Weet jij een (gratis) mogelijkheid om meer bekendheid te
krijgen d.m.v. advertentie in een tijdschrift, kerkbode, interview etc. Laat het ons weten!

Agenda
WELKOM tijdens de KLUSWEKEN
van Casa della Vita:
- Werk je in de bouw of heb je enige
kluservaring?
- Steek je graag je handen uit de
mouwen?
- Kan je 23- 30 september of 28 okt - 4
nov.?
Meld je dan zo snel mogelijk aan bij
Jacob (+39 329 167 1179) vol = vol!

STEPRACE 8 oktober a.s.:
Jaarlijkse sponsor actie van de ECM
Klik hier om je op te geven. en klik 'Fonds
van den Bogerd' aan

- Je verblijft in het appartement samen
met 3-5 andere mensen (Je kunt dus ook
met vrienden komen!)
- Je vergoedt de onkosten
- Je brengt sponsorgeld mee
voor materialen/ verbouwing.

Zegen gewenst en veel liefs uit Verona,
Jacob & Janneke, Judah & Jezra
Via Brazze 50, 37132,Verona, ITALIA
Jacob: +39 328 167 1179
Janneke: +39 351 944 1234
www.casadellavitaverona.com
Voor giften klik hier

Toneelstuk Judah (in wit)

Tante Truus en haar zussen

Verwend door opa en oma :-)

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u thebogerdfamily@gmail.com toe aan uw adresboek.

