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NIEUWE STAPPEN …
UITDAGING GENOEG
In de afgelopen tijd hebben we
een aantal nieuwe stappen gezet.
Zo heeft Carolien haar eerste
workshop gegeven
op
de
vrouwenconferentie in Lunteren
over het verbinden van je leven
met ‘de vreemdeling’.
Het was de eerste keer en ik vond
het best spannend, maar ook heel
leuk om te doen en vooral ervoer
ik het als een roeping om de
eenzijdige media-aandacht bij te
stellen met positieve verhalen en
een bijbelse blik. Ik heb het
onderwerp ingeleid, Hans heeft
een korte studie gegeven, we
hebben met elkaar een sketch
over gastvrijheid uitgespeeld en
vier vriendinnen hebben hun
persoonlijke verhaal gedeeld.

Margriet (tweede van rechts) en Maryam (derde van rechts) vertelden
een bijzonder verhaal. Hans moest eens bij Margriet een, door Carolien
gemaakt kraamcadeau, afgeven. Hij vertelde daar over de jonggelovige
Maryam en haar gezin, die erg alleen waren, en stelde voor om kennis te
maken. Dat pakte Margriet direct op en ze is naar hun huis gegaan.

Na afloop lieten de deelneemsters
weten dat ze van de workshop
hebben genoten. “Leuke opzet,
goede afwisseling”, schreef de
één. “Het was niet te merken dat
je dit voor de eerste keer deed”,
zei een ander. Het heeft me enorm
bemoedigd!

Al snel kreeg Margriet het idee om wat boodschapen langs te brengen. Ze
bracht een tas vol bij het gezin. Maryam en haar man waren stil. Margriet
vroeg zich af of ze er wel goed aan had gedaan. Twee maanden later kwam
de bevestiging. “Weet je waarom we zo stil waren, Margriet? We hadden
die dag een lijst gemaakt van alles wat we nodig hadden, maar er was geen
geld om het te kopen. Toen jij kwam en we de spullen zagen, waren we
verrast. Want álles op ons lijstje zat in jouw tas! Behalve 1 bolletje
knoflook ... maar die bleken we nog in huis te hebben!”

Samen op de vrouwenconferentie ...

REAGEREN? GRAAG!
Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg,
abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.

ABC
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EEN TEAMTRAINING VOOR INTERCULTURELE KERKEN
Een andere nieuwe stap is de
training van kerkplantingsteams
die Hans ontwikkelt met en
voor Intercultural Church Plants.
Op de startdag waren er zes
teams uit het netwerk aanwezig.
Ze zijn in Ede, Eindhoven, Breda,
Zaandam en Den Haag bezig met
het vormen van interculturele
geloofsgemeenschappen.
De
training is bedoeld om hen
daarin met raad en daad bij te
staan.
Het gaat om een traject van
twee jaar. Het team komt in die
periode vier weekenden bij
elkaar, samen met de andere
teams. Ze krijgen onderwijs, tijd
voor gebed en veel teamopdrachten. Zo komen ze in een
proces van ontdekken en leren.
Tussendoor is er met de
kerkplanters(-echtparen)
elke
maand contact via Skype. Daar
praten we
persoonlijk door
over

n.a.v.
TIP’s:
Theologische,
Interculturele en Persoonlijke
vragen die zij hebben.
Het belooft een bijzondere tijd
te worden. En we verwachten
dat er veel teams gebruik van
zullen maken.

De grote droom blijft dat er een
krachtige
beweging
van
interculturele
kerkplanting
ontstaat in Nederland en
Europa, zodat Jezus als koning
van de wereld wordt gezien en
gekend door vele volken.

Ook Carolien raakt verder
betrokken bij ICP. Zij doet sinds
september mee in het kantoorteam en helpt bij het opzetten
van de teamtraining.
In het komende seizoen wordt er
gewerkt aan een intercultureel
zomerkamp. Daarnaast wordt de
website Songs2Serve verder
uitgebreid. En Hans gaat meer
contact leggen met organisaties
waar ICP mee samenwerkt, zoals
de CHE, Nederland Zoekt, de
GZB, Tyndale, enzovoorts.
Wat ons betreft is er dus weer
uitdaging genoeg. Heel fijn dat
jullie voor ons blijven bidden!

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

