
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 De wereld 
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 GROTE DANKBAARHEID!  

Het was een spannende stap toen 
we in januari 2015 fulltime voor 
ICF gingen werken. We wisten wel 
dat de Heer ons riep, maar zou 
het geestelijk, praktisch en 
financieel ook gaan lukken?  
 
Waar moet het geld vandaan 
komen? Hoe verhouden het 
vertrouwen op God en onze eigen 
verantwoordelijkheid zich tot 
elkaar? Wat doe je als mensen die 
geholpen zijn je vijandig de rug 
toekeren? Hebben we het geduld 
om dingen steeds weer vanaf de 
basis uit te leggen en op te 
bouwen? Kunnen we er tegen als 
mensen kwaad van ons spreken, 
terwijl we de beste bedoelingen 
hebben?  
 
Inmiddels ligt er weer een seizoen 
achter ons. Terugkijkend hebben 
we er twee dingen van geleerd. 
Wat onszelf betreft weinig goeds. 
We voelen ons ongeschikt, missen 
het geduld, worden boos, kunnen 
niet vergeven, raken ontmoedigd, 
zien het mislukken . 

De Farsitalige bijbelstudiegroep 
 
Maar dan de genade van Jezus! Hij helpt, zegent, voorziet, beschermt, 
draagt, troost, geneest, redt, bevrijdt, vernieuwt, bemoedigt, daagt uit, 
geeft inzicht, leidt en vergeeft ☺! 
 
Tijdens de laatste studie over Efeze bij de Farsitalige groep realiseerden we 
ons opnieuw hoe rijk gezegend we zijn. In Christus hebben we niet alleen 
de dood overwonnen, maar we zijn zelfs al in de hemel gekomen (Ef.2:6)! 
Dat maakt ons zo blij. Het leven is niet altijd gemakkelijk. Er zijn 
tegenslagen en moeilijkheden. Maar Jezus is erbij. En hij garandeert een 
happy end. Dat wil je toch niet missen?! 
 

TERUGBLIK 2015-2016 

REAGEREN? GRAAG! 
Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, 

abc@hansencarolien.nl, 06-45061353. 
ABC 

   op onze stoep  

mailto:hanscarolienabc@gmail.com


DE WERELD OP ONZE STOEP: NIEUWSBRIEF VAN HANS EN CAROLIEN EUSER 

Giften kunnen worden overgemaakt aan ANBI stichting Intercultural Church Plants, NL36 INGB 0008 9859 37      
onder vermelding van ‘project Rotterdam’; ze zijn dus aftrekbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OM DANKBAAR VOOR TE ZIJN … 
We hebben voor onszelf eens 
wat zegeningen op een rijtje 
gezet en laten jullie graag 
meegenieten van het goede dat 
God geeft. 
 
Carolien is naast het leiden van 
de zangdiensten gestart met 
jamsessies, waar iedereen die 
muzikaal is naartoe kan komen. 
De huiskamer zit telkens vol: een 
Iraanse violist, een Koerdische 
baglama speler, een Afghaanse 
cagonist, Congolese en Syrische 
zangers, etc. Carolien geniet. 
 
Hans werkt één dag per week 
voor Intercultural Church Plants, 
een organisatie die multi-
culturele gemeentestichting 
stimuleert en ondersteunt. Hij 
ontwikkelt een tweejarige 
teamtraining, leidt de 
kerkplanters teams van Midden- 
en Zuid- Nederland en heeft een 
multiculturele muziekbibliotheek 
helpen opstarten, te vinden via   
www.icpnetwork.nl/songs2serve 

Samuel is begonnen op de 
Ichthus MAVO en heeft zijn 
eerste jaar glansrijk doorstaan. 
Hij gaat volgend seizoen naar het 
tweede jaar, blijft meedoen in de 
tafeltenniscompetitie en geniet 
het meest van ons allemaal van 
Puck, de hond.  
 
Roos begint na de zomer aan het 
laatste jaar op de basisschool. Ze 
heeft onlangs geschitterd tijdens 
de balletvoorstelling The Lion 
Princess in theater de Lampegiet 
en wil graag op spitzen leren 
dansen – iets waar je wel drie 
jaar voor moet trainen.  
 
Rhodé gaat komend schooljaar 
alweer naar de vierde groep. Ze 
is trots op twee zwemdiploma’s 
A en B en heeft haar eerste 
gitaar gekregen. We zijn heel blij 
dat ze over haar lactose-
intolerantie is heengegroeid. 
Rhodé is het zonnetje in huis en 
doet alles uitbundig en met veel 
plezier. 
 

En verder ... 
 

✓ Ons AchterBanComité 
met Aart en Heleen, 
Hanna en Petra 
functioneert uitstekend. 

✓ In financieel opzicht 
komen we niets tekort; 
we hopen dat onze 
achterban verder groeit. 

✓ Een Syrische moslim die 
ICF bezoekt bespreekt 
elke preek via Facebook 
met zijn vrienden. 

✓ Er zijn steeds meer 
contacten met 
Marokkanen en Turken, 
mede dankzij de 
iftarmaaltijden tijdens 
de Ramadan. 

 
Paulus schrijft in Fillipenzen 
4:19-20 dat de Heer ons alles 
geeft wat we nodig hebben. Hij 
deelt zijn hemelse rijkdom met 
ons dankzij Jezus Christus. 
Daarom: alle eer aan onze God 
en Vader, voor altijd en eeuwig! 

http://www.icpnetwork.nl/songs2serve

