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DROMEN ZIJN BEDROG? 

Er zijn zo nu en dan bijzondere 
momenten die je graag deelt, 
pareltjes. Zo maken we een tijd 
geleden kennis met een Afghaan. 
Wat hij vertelt raakt ons. 
 
Tijdens een Iraanse bijbelstudie, 
waar hij voor het eerst aanwezig 
is, herkent hij Hans direct. „Jij hebt 
mij drie jaar geleden een 
uitnodiging voor ICF gegeven. Ik 
was toen moslim en ben er nooit 
op ingegaan. Maar nu wil ik Jezus 
kennen en volgen. Dat ik jou hier 
zie is een laatste puzzelstukje en 
een duidelijke bevestiging. Ik ben 
zeker op de goede weg!” En hij 
laat de oude uitnodiging zien. 
 
Als hij later met zijn vrouw en 
kinderen bij ons eet, toont de man 
een foto van zichzelf. Wat een 
verschil met z’n huidige uitstraling: 
Toen een vermoeide persoon; nu 
een blijmoedig en rustig mens. En 
dat terwijl hij onzeker is over zijn 
verblijf, zorgen heeft over zijn 
familie en tobt met rugklachten 
vanwege een auto-ongeluk – zo 
erg dat hij niet meer kan werken!  

Als we samen onderweg zijn vraag ik hem hoe het gaat. „Ik heb slecht 
geslapen, mijn rug doet teveel pijn” antwoordt de Afghaanse broeder. Ik 
vraag hem of we als Iraanse groep voor hem kunnen bidden en moet 
daarbij denken aan Jakobus 5. „Lees dat gedeelte eens”, stel ik voor. 
 
Dat wil hij graag. „En ik moet je nog iets vertellen”, zegt hij. Ik heb twee 
weken geleden gedroomd over een man die olijfolie op mijn voorhoofd 
smeerde. Weet jij wat dat betekent?” Ik maak een inwendig vreugde-
sprongetje. Blijkbaar heeft God al op een andere manier gesproken!  
 
Een dag later belt hij me op. „Ik heb Jakobus 5 gelezen. En daar staat, vanaf 
vers 13, precies wat ik heb gezien!” Dromen zijn dus geen bedrog ... 

EEN KLEINE PAREL 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

STRIJDERS EN SLACHTOFFERS UIT SYRIE 
We zijn in de Bunker. Onze 
nicht, die een jaar geleden nog 
een burkaexperiment deed – ze 
liep dagenlang geheel gesluierd 
en schreef daar een artikel over 
– volgt het proces tegen tien 
Jihadverdachten. Vandaag staat 
de 19-jarige Shenoel terecht.  
 
Hij wordt ervan verdacht 
mensen te hebben geronseld 
voor de strijd in Syrie en lid te 
zijn van een terroristische 
organisatie. Stuk voor stuk 
komen zijn foto’s, toespraken en 
filmpjes langs. Met maar één 
boodschap: „je moet hard zijn 
tegen de ongelovigen maar zacht 
voor elkaar. Doden in de naam 
van Alla mag. Als martelaar 
sterven levert eeuwig leven op!” 

We zijn heel blij en God 
dankbaar met alle mooie 
contacten, de geslaagde actie in 
de kerken en de wonderen die 
gebeuren. Ondertussen bidden 
we om genezing voor onze 
Afghaanse vriend, voor de vele 
vluchtelingen die in Nederland 
zwerven en om een gebouw 
voor ICF. Bedankt voor je gebed! 

BID JE MEE? 

Een dag na die zitting ontmoeten 
we 150 Syrische vluchtelingen in 
de Valleihal van Veenendaal. Ze 
worden daar voor korte tijd 
opgevangen. Onder hen zijn ook 
zo’n 15 christenen die graag naar 
de kerk willen. Op zondag zijn ze 
bij ICF in de samenkomst. 
 
We drinken een bak koffie, 
zingen Arabische liederen – het 
programma is er snel wat op 
aangepast – luisteren naar een 
boodschap uit de Efezebrief, 
waar we lezen dat de scheiding 
tussen de volken is weggevallen, 
en bidden voor onze gasten. We 
spreken samen het Onze Vader 
uit. Na afloop eten we met 
elkaar. Deze Syries zijn duidelijk 
aan het genieten.  

Het vormt een bizar contrast: 
het ene moment tref je 
medelanders die aanzetten tot 
bloedvergieten. Kort daarna 
ontmoet je slachtoffers van die 
strijd. Ze zijn nog steeds bang – 
en dat niet geheel onterecht. 
Het is complex. Heer ontferm U!  

ICF ACTIE VLUCHTELING 
Vanwege de voortdurende media-aandacht voor vluchtelingen, krijgt 
ICF steeds vragen over wat je voor die groeiende groep kunt doen. We 
hebben inmiddels een folder gemaakt met tien tips om vreemdelingen 
in Veenendaal te steunen. Deze is 10.000 keer gedrukt en verspreid in 
alle kerken. Onlangs hebben we de predikanten en voorgangers er 
tijdens een overleg over bijgepraat. En op 26 oktober organiseert ICF 
een avond in samenwerking met stichting Gave om dorpsgenoten te 
stimuleren tot het aangaan van contacten met medelanders. Je bent 
daarvoor hartelijk uitgenodigd. De avond begint om 19.45 uur in de 
Schutterij 2. De flyer vind je op www.icfveenendaal.nl.  

NATIONAAL INTEGRATIEDINER VEENENDAAL 
Met 250 anderen waren we van de partij. Mooi gesprek met wethouder, imam en Spaanse zendeling gehad!  

http://www.icfveenendaal.nl/

