Psalm 43:3

Lieve allen,
Na een veelbewogen jaar lijkt het me goed
jullie een overzicht te schetsen. Ik heb nog
geen andere woonplaats voor een gebedsen opvanggemeenschap gevonden; velen
zijn op zoek naar zelfvoorzienend kunnen
leven, huizenprijzen gaan omhoog en vrijwel
niets lijkt nog te koop in deze streek.
Gelukkig heb ik wel christenen ontmoet die
dezelfde visie hebben...

Zoektocht, 't werk gaat door, gebedsgroepen
Ondanks dat ik veel tijd heb besteed aan het
zoeken naar de plaats die God voor ons in
gedachten heeft, heb ik bewust gekozen ook
door te gaan met het mij toevertrouwde werk
in de Hoge Vallei, de voedselbank, de
gemeente Le Sarment, individuele ontmoetingen en de begeleiding van een gezin dat
uit de duisternis in Gods licht is getrokken.
Dankbaar ben ik voor de gebedsgroepen
waaraan ik deelneem (via Zoom), internationaal verbonden voor Gods werk in landen
rond de Middellandse Zee. Daarnaast
onderhoud ik goed contact met verscheidene
(huis)gemeentes.

Solaris
Afgelopen herfst vroegen velen in de streek
zich af wat te doen in tijden van crisis, wie
zorgt dan voor wie, wie kijkt om naar de
zwakkeren, wie heeft welke middelen in te
zetten voor anderen? Een bijeenkomst
daarover was in ons dorpshuis, benieuwd
ben ik erheen gegaan, en ontdekte dat
principes worden toegepast die van oorsprong bijbels zijn: hulp aan elkaar zonder
onderscheid, respectvol en zonder winstbejag, in dorps’cellen' die onderling verbonden zijn. En dat in het individualistische
Frankrijk...
Intussen is dit netwerk – onder de naam
Solaris – breed uitgegroeid over allerlei
Franstalige landen als Zwitserland, Quebec
en Noord-Afrika.

Philippe, Médéa en kinderen

Vanuit het Thuisfrontteam
Wat zijn ook wij als thuisfrontteam
dankbaar voor de prachtige ontwikkelingen
rondom Anke. Kleinschalig nog, maar
Gods wijsheid en trouw is zo zichtbaar. Hij
verhoort gebeden van jaren her. Hij zal ook
de verdere wegen openen. Daarop
vertrouwen wij vol verwachting voor Anke,
maar ook voor u die haar zo trouw
ondersteunt in gebed en giften. Onze dank
aan God én aan u is groot!
Age Hellingwerf, Hans Bonda en Janny Kops
Zusters
Tijdens deze bijeenkomst ontmoette ik
Catherine en Nancy, twee zusters die in
2015 met vijftien anderen een Ecovillage
hebben gekocht bij Rennes le Chateau (het
dorp van de Da Vinci-code en de schat van
de Catharen). Iedereen hierin was bezig met
New Age en Sjamanisme. In januari 2020
zijn beiden via The Last Reformation tot
geloof gekomen en gedoopt, omdat ze
oprecht op zoek waren naar Wie Jezus
werkelijk is. Ze zijn toegewijde discipelen
geworden met honger naar Gods Woord,
hebben intussen een aantal nieuwe
gelovigen met New Age of sjamanistische
achtergrond gedoopt en zijn samen een
huisgemeente in de Hoge Vallei begonnen.
Afgelopen herfst hebben ze zich uitgekocht
uit dit ecodorp, omdat ze een gemeenschap
van christenen zoeken. Ons verlangen komt
overeen, we hebben inmiddels heel goed
contact en zijn met elkaar op zoek naar de
plaats waar God ons hebben wil.
Huisgemeente Hoge Vallei
Intussen ben ik ook dankbaar onderdeel van
deze huisgemeente van zo'n tien personen,
ik kan delen maar observeer ook veel.
Gebeden van jaren komen tot verhoring.
Tegelijk zijn er veel aanvallen op en in deze
groep jonggelovigen. Het vraagt veel gebed
en wijsheid hier goed mee om te gaan. Ze
houden van aanbidding en lofprijzing, maar
er is weinig onderwijs en er sluipen
verkeerde doctrines en hoogmoed in, deels
veroorzaakt door een predikant als “vrije
elektron” – zoals ik er zovelen ken. Aanvallen
op Gods werk - maar Hij gaat door in levens!
Le Sarment
In de gemeente in Carcassonne vertaal ik
van Frans naar Engels voor vluchtelingen en
anderstaligen, zie om naar de vluchtelingen
en heb het kinderwerk een doorstart mogen
geven. Er zijn zeventien kinderen tussen nul
en veertien jaar, waar niet veel naar
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liefde

‘Zo weinig mensen in deze streek kennen God werkelijk.
Ik bid dat ze HEM zullen leren kennen.
Niet alleen voor het eeuwige leven,
maar ook om vandaag met Hem te kunnen leven.’

“Nee hoor, God bestaat niet! Ik ben atheïst.” “Ah, als God niet zou bestaan,
dan zou ik hier niet voor u staan! Hij heeft letterlijk mijn leven gered” flap ik
eruit. “Ok, hoe dan?” Zo begon ons contact.
Na een niertransplantatie en een hersenbloeding, was Philippe gehandicapt
geraakt. Hij had neurologische problemen, liep met een stok, was heel oprecht
en had een bewogen hart. Meerdere keren bracht hij mij geld voor een
vluchtelingenmoeder, waarbij hij me dan fel aankeek: “er zijn niet alleen maar
gekken in deze wereld!” Ons contact werd opener, hij liet me zijn zwartwittekeningen (stijl Jeroen Bosch) zien en vroeg me samen een expositie in 't
dorpshuis te beginnen: “want jij brengt de kleuren mee”. Echter, dat ging niet
vanwege de coronamaatregelen. Eigenlijk wilde hij graag meedoen en
investeren in mijn zoektocht naar een gebeds- en opvanggemeenschap,
omdat hij me vertrouwde en ergens op een rustige plaats wilde wonen. O ja,
hij begreep dat de kern van het team dezelfde visie zou moeten hebben en hij
kon niet veel doen, maar bleef erg betrokken. Hij nam de film over 't leven van
Jezus van me aan (Lucas-evangelie), bekeek hem wel drie keer en zei me
later dat hij nu ook bad... Eind december zei hij: “als ik sterf, is 't tenminste
afgelopen met m'n pijn”. Maar ik zei: “Nee! Het is zo belangrijk hoe je nu God
leert kennen, of je Hem wilt volgen bepaalt of je de eeuwigheid met of zonder
God doorbrengt...” We spraken er een paar uur over door. Ook dat goede
werken geen redding brengen, wat hij aanvankelijk dacht. Het was een mooi,
openhartig, respectvol gesprek. Ik wist niet dat ik toen al besmet was met
corona, en Philippe waarschijnlijk heb aangestoken. Hij werd vijf dagen daarna
ziek en overleed twee weken later. Wat heeft dat me stilgezet bij het belang
bereid te zijn...

Sylvain Gabriël & Charlotte gedoopt!

omgekeken werd. Mooi dat op deze
wijze kostbare jonge mensen God en
Jezus beter leren kennen en van
Hem leren te houden.

Willen jullie hiervoor mee danken en
bidden, dat Zijn Naam werkelijk
bekend wordt en Zijn glorie zichtbaar
wordt in bevrijding van veler levens?!

Verwachting
Ik hoop Catherine en Nancy nóg
beter te leren kennen en samen met
hen Gods plan te verstaan en te
volgen. Op te bouwen wat Hij in ons
hart heeft gelegd, en Zijn plaats van
gebed en opvang in deze streek te
vinden. Al lijkt het in de wereld
onmogelijk, we hebben vertrouwen
dat dit op Zijn tijd en wijze komt.
Opdat de kerk van Christus zal
groeien in de Hoge Vallei!

Met hartelijke groet en Zijn SHALOM,

Huisgemeente Hoge Vallei

liefs, Anke
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