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ALS EEN KAMEEL …
LIEVE MENSEN,
Een klein kameeltje vraagt aan zijn moeder: "Mama,
waarom heb ik van die grote poten?" Waarop zij
antwoordt: "Dat zorgt ervoor dat je niet wegzakt in
het zand." Na een tijdje komt hij opnieuw met een
vraag: "En waarom hebben wij dan van die lange
wimpers?" "Die zorgen ervoor dat er geen zand in
onze ogen waait bij een storm in de woestijn." En
dan: "Waarom die twee bulten op onze rug?" "Dat is
onze voorraad – als we geen eten en drinken kunnen
vinden, zullen die ons redden." Als de jonge kameel
heeft nagedacht zegt hij tegen zijn moeder: "Maar
mama, waarom zitten wij dan in de dierentuin?"
Anne van der Bijl gebruikt het voorbeeld in zijn boek
Word wakker om duidelijk te maken dat christenen
volledig zijn toegerust voor de woestijn – in Christus
méér dan overwinnaars – maar desondanks blijven
rondhangen in hun veilige hok.
Wij delen het weer op de eerste retraite die we
houden voor pioniersteams in het ICP netwerk.
We verblijven met 30 mensen 24 uur bij de NEM in
Voorthuizen waar we stil staan bij het thema strijd.
Het komt in onze teams voor dat we terugdeinzen
voor moeilijkheden of bepaalde personen uit de weg
gaan vanwege angst. Maar dan vergeten we dat Jezus
de overwinning heeft behaald. Wij hoeven het
gevecht niet meer te voeren, maar mogen rusten in
wat Hij heeft volbracht. Wat mooi dat we elkaar zo
kunnen bemoedigen en aansporen om vol te houden
als we aan de frontlinie van het Koninkrijk staan!

Op de ICP teamretraite in Voorthuizen

Tijdens onze reis naar Amerika zijn we opnieuw
geïnspireerd en bemoedigd voor het werk van ICP in
Nederland. Hoogtepunt was wel het moment dat
John Perkins op het podium kwam. Als collega van
Martin Luther King, en inmiddels 89 jaar oud, kon hij
als geen ander duidelijk maken dat de I have a dream
toespraak werkelijkheid aan het worden is in de kerk
van de VS.
Met zijn hoofd tegen de borst van Mark DeYmaz en in
tranen vanwege de aanblik van 1300 deelnemers uit
allerlei culturen, bad hij voor de gemeente van Jezus
Christus, dat zij één zal zijn en niet langer verdeeld in
blank en zwart, Amerikaans en Afrikaans of Koreaans.
Met veel overtuiging zetten wij ons werk in Nederland
voort en dat konden we al meteen concreet maken op
de netwerkdag en de teamreatraite, waar we de visie
konden doorgeven aan zo’n 130 deelnemers.

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

HET GOEDE ROTTERDAMSE LEVEN

Een week na onze terugkomst uit Amerika hielden
we een ICP netwerkdag voor iedereen die bezig is
met intercultureel pastoraat. Jim Mellis opende met
een hoofdlezing en daarna waren er workshops over
het bieden van opvoedingsondersteuning aan
migrantengezinnen in Nederland, het begeleiden van
crossculturele huwelijken en het ondersteunen van
getraumatiseerde mensen.

Een goed leven in Rotterdam betekent niet dat we
een zorgeloos bestaan leiden. Geluidsoverlast in ons
huis blijft een grote uitdaging om mee om te gaan en
het verkeer in de stad is een voortdurende zorg.
Maar daar staat tegenover dat we God aan het werk
zien, bijvoorbeeld in onze huisgroep, de ploeg. Eén
van de nieuwe bezoekers liet onlangs weten: "Ik ben
nu ook christen en het geeft me zo’n rust!"

De vierde workshop, over gebed, liep iets anders dan
gepland. Het echtpaar dat deze zou invullen kon niet
komen en Carolien vatte spontaan het idee op om de
workshop zelf te geven, samen met ons ICP
kernteamlid Eric.

Wat mooi dat deze vrouw met haar hele geschiedenis,
nu rust vind bij de Jezus. En dat we er getuige van zijn
hoe zij door andere ploeggenoten wordt gediscipeld
en zelf ook weer doorgeeft wat ze heeft ontdekt.

Carolien: "Het werden twee spontane, mooie
workshoprondes waarin we gedeeld hebben over
onze eigen ervaring: hoe ik bid als Nederlandse en
hoe Eric dat doet als Burundees. We hebben
praktische handvatten gegeven, terwijl ik steeds dacht
aan het voorbeeld van discipelschap dat ik in Amerika
leerde: alles wat je van God heb gekregen mag je
doorgeven aan anderen. Dat bemoedigde mij en
maakte dat ik deze spontane actie aandurfde."

Er is eigenlijk zoveel te delen dat een nieuwsbrief als
deze te kort is. Daarom organiseren we weer een High
Tea in Veenendaal, op 15 februari 2020. Noteer die
vast in je agenda; je hoort binnenkort wel meer. En
bid ondertussen voor ons "dat ons de juiste woorden
gegeven worden ... zodat we met vrijmoedigheid het
mysterie (Jezus voor alle volken) mogen openbaren"
(Ef.6:20).
Hans en Carolien Euser

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!

