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KANSEN EN KEUZES
LIEVE ALLEMAAL,
De vakantie zit er op. De
kinderen gaan weer naar
school. Het werk voor ICP is
begonnen.
Afgelopen zomer hebben we
een mooi ICP zomerkamp
meegemaakt. Acht kerken met
275 deelnemers van wel 30
nationaliteiten hebben mee
gedaan. We ontmoetten Jona,
uitgespeeld door Hans, die ons
uitdaagde tot gehoorzaamheid
aan God. Bijzonder dat we
15.000 euro aan fondsen
hebben gevonden, zodat het
financieel mogelijk was!
Na het kamp zijn we als gezin
in de auto gestapt om naar
Kroatië en Slovenië te gaan.
We hebben gekampeerd aan
zee en bij een meer. Samuel
genoot van zijn boot. Volgens
Rhodé was het de leukste
vakantie ever. En Roos kreeg te
horen dat ze tóch auditie
mocht doen voor Codarts, om
in te stromen bij HAVO 2 met
extra danslessen.

Roos is door de auditie heen gekomen en werd toegelaten tot een nieuwe
school met unieke kansen. Toch besloot ze om niet door te zetten. Vijftien uur
in de week dansen is heel veel. En bioloog worden zou met deze HAVO variant
niet kunnen. Bovendien vroeg ze zich af of God haar die kant wel op wil
hebben. De balans opmakend koos Roos voor de Passie. Knappe keuze!
Qua geloofsgemeenschap hebben we ook een knoop doorgehakt. We sluiten
ons als gezin komend seizoen aan bij Licht op Zuid, een soort ICF bij ons om
de hoek. Zij hebben hart voor de buurt, net als wij. En dus ligt het voor de
hand dat we samen optrekken in de missie.

REAGEREN? GRAAG!
Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg,
abc@hansencarolien.nl, 06-45061353.
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Dank je met ons mee?
We hebben een prachtige tuin gekregen, compleet met kapschuur en vijver. Echt een geschenk uit de hemel
waar we enorm dankbaar van genieten. Ons huis wordt steeds meer ons thuis.
Er is een nieuw ICP kernteam met daarin, naast ons tweeën, vier mensen van verschillende nationaliteiten: Sara
uit Iran, Judit uit Hongarije, Eric uit Burundi en Emile uit China.
Carolien heeft met een aantal topmuzikanten het Iraanse nummer Rohool Godos opgenomen in de studio. Zodra
beeld en geluid af zijn, treden we ermee naar buiten om aandacht te vragen voor ICP.

Wil je voor ons bidden?
We sluiten ons aan bij Licht op Zuid en hopen van daaruit vooral het missionaire werk in de wijk te gaan
vormgeven. Maar hoe en waar begin je?
Een nieuw ICP team is prachtig, maar het is ook ingewikkeld om met mensen van verschillende culturen samen te
werken. Gods wijsheid is nodig!
Er ontwikkelt zich een mooie samenwerking met allerlei organisaties, zoals de PKN, de CHE en Opwekking. Onze
focus als ICP vinden en vasthouden is een uitdaging.

