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‘T LEVEN IN BLOEMHOF
LIEVE MENSEN,
Het leven in Bloemhof begint steeds vertrouwder te
worden. We wonen er dan ook alweer twee jaar. De
verschillen met Veenendaal zijn nu niet kleiner dan
voorheen, maar het valt ons minder op.

Het is des te mooier dat je hier iets kunt delen van je
gezinsgeluk met anderen die dat anders en minder
ervaren hebben in hun leven. Onze huisgroep, de
ploeg, is zo’n groep waar we enorm van genieten.

Samuel heeft vorige week zijn diploma in ontvangst
genomen en geniet van zijn vroeg begonnen vakantie.
Vanaf september start hij met zijn opleiding netwerken mediabeheer aan het Grafisch Lyceum.

In het komende jaar hopen we dat breder te gaan
inzetten. De plannen voor een huiskamer in de buurt
vorderen langzaam maar zeker. Als het gaat zoals we
verwachten, kunnen we in de zomer van 2020 open.
Maar dan moet er wel heel wat gebeuren. Bidden
jullie mee om mensen en middelen waarmee we de
missie kunnen uitvoeren? We hebben het nodig!

Roos heeft haar laatste toetsen achter de rug en
bereidt zich voor op haar zendingstour. Ze verblijft
een week in Veenendaal, waar ze met Artschool
Elevate oefent op haar dans, en vertrekt dan voor acht
dagen naar Servië.
Rhodé gaat met kinderclub Het Anker een week op
kamp naar Ermelo. Het is dezelfde groep als waarmee
ze toneelles krijgt. Het Anker bestaat al 65 jaar en richt
zich met evangelisatiewerk op alle kinderen in de
buurt. Rhodé heeft er ontzettend veel zin in.
Wij gaan een week naar Waspik om op de boerderij
en paarden van vrienden te passen. Als het hele gezin
weer samen is, gaan we nog voor een paar weken
kamperen in Frankrijk met onze caravan.
We gebruiken de vakantietijd vooral om in elkaar te
investeren. Want dát valt ons nog wel steeds op in de
buurt waar we wonen: een gelukkig gezinsleven is in
Bloemhof helaas verre van normaal.

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 GROTE VIS VOOR ICP

HET SEMINAR BIJ OPWEKKING

Als God belooft te zullen voorzien, dan kan je erop
rekenen dat Hij dat ook doet. Enkele weken geleden
kregen we een Amerikaan op bezoek die werkt voor
Chick-fil-A, een fastfoodketen met 2000 restaurants
die allemaal een gemiddelde omzet hebben van 6
miljoen dollar per jaar.

Tijdens de Opwekkingsconferentie krijgen we als ICP
gelegenheid om een seminar te geven in de grote
tent, voor bijna 900 mensen. We willen geen saaie
lezing geven, maar een ervaring delen. En daarin moet
ook ruimte zijn voor de weerstand die mensen
regelmatig ervaren tegen culturele diversiteit.

Hun gezamenlijke doelstelling luidt: “To glorify God by
being a faithful steward of all that is entrusted to us
and to have a positive influence on all who come into
contact with Chick-fil-A.”

We besluiten om een gevarieerd programma te maken.
Eerst een Birmese aanbiddingsdans. Dan een tweeluik
van Hans en Sara die vertellen hoe ze in Dordrecht en
Teheran opgroeien, elk met hun eigen vooroordelen.
Door hun bekering tot Christus verandert hun kijk op
cultuur. En dat leidt er uiteindelijk toe dat zij elkaar niet
slechts tolereren, maar elkaar gaan aanvaarden en
leren liefhebben als broer en zus in Vaders gezin.

De christelijke oprichters en eigenaars van het bedrijf
investeren een groot deel van de winst in het
Koninkrijk. Hun vertegenwoordiger bij ons in de
huiskamer laat zich uitgebreid informeren over ICP.
Wat bijzonder!
Vorig jaar schreven we een blog over financiele zorgen,
waarin we getuigden van Gods belofte: we zouden een
grote vis gaan vangen. En voilá, hier hangt hij aan de
lijn. Nu nog binnen hengelen. We hopen op een
vervolgontmoeting in november van dit jaar als we de
U.S.A. bezoeken voor een internationale conferentie.

Vervolgens klinkt het prachtige Perzische lied Roohol
Ghodos, gezongen door Kees Kraaijenoord en de
Iraniër Sam. Afsluitend een tijd van lofprijs en
aanbidding met een Afrikaans muziekteam. En bij de
uitgang voor iedereen een stuk zuurdesem om te delen
met iemand van een andere cultuur, waarmee je
samen een brood kunt bakken. Foto’s ervan komen op
instagram onder het project Sharing bread.

Bekijk de blog: https://www.hansencarolien.nl/onzeblog/item/zorgen

Beluister het lied:
https://www.youtube.com/watch?v=PGGFg7g2vfE

Wil je meedoen in de missie? Met een gift maak je ons werk mogelijk.
Je kunt deze overmaken aan: Stichting Intercultural Church Plants (een ANBI),
op rekening NL36 INGB 0008 9859 37, onder vermelding van 'project Rotterdam'.
Alvast bedankt!

ONZE EIGEN
FINANCIËN
We zijn erg dankbaar dat
we vrijwel op schema liggen
met onze inkomsten. Over
de eerste zes maanden is
iets minder dan de helft van
het begrootte jaarbudget
binnengekomen. Hartelijk
dank voor iedereen die
onze persoonlijke missie
hiermee ondersteunt!

