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Lieve familie en vrienden,

Wat een voorrecht is het om onze Koning
en Vader aan het werk te zien, ook hier in
Câmpina!
Ouderen zullen dromen dromen, jongeren
zullen visioenen zien (Joel 3:1)
Laatst hadden we met de oudste kinderen
van de zondagschool een tijd waarin ieder
op zijn manier persoonlijk tijd met God mocht
hebben. De een schreef een brief aan God;
de ander las de Bijbel; de ander tekende
Jezus, die met tranen over zijn wangen het
kruis droeg en daarna aan het kruis hing;
een ander bad in stilte en dankte God voor
alle dingen in zijn leven. Hierna ontstond er
een gesprek, waarin de kinderen deelden
hoe God de afgelopen tijd tot hen gesproken
had. Een aantal van hen heeft prachtige
dromen gehad. Zo vertelde Amalia* dat ze
zichzelf in oude vodden zag. Daarna liet God
haar in bad gaan, met helder zuiver water.
Toen ze eruit ging, had ze glitterkleren aan!
Amalia en haar moeder zijn nog maar jong
christen.

De laatste tijd trek ik (Marieke) op met
Miruna*, een jonge moeder van 25 jaar, die
net bevallen is van haar tweede kindje. Als
tiener begon ze naar de kerk te komen en
toen ze met haar man naar Zweden
verhuisde, lieten ze zich daar beiden dopen.
Ruim vier jaar geleden kwamen ze terug,
waarna God steeds meer op de achtergrond
raakte. Deze zomer begon zij weer naar de
kerk te komen. In december gaf ze aan dat
ze zo graag haar wandel met God weer op
wil pakken, maar dat het haar zo moeilijk lukt
en dat ze daar hulp bij wil. Begin februari
kreeg ze een droom, waarin er een vreselijke
storm woedde. Zij was met meerdere
familieleden in huis, maar ook in het huis
begon het te regenen. Op gegeven moment
hoorde ze een aantal keer een bazuin en
een stem die zei: ‘Hij komt, Hij komt!’ Ook
toen ze wakker werd hoorde ze de bazuin
nog een aantal keer klinken. Deze droom
schudde haar wakker en drong er bij haar op
aan om echt weer voor God te kiezen.
Bidden jullie mee voor haar?
Laten we daarom het goede doen, zonder
op te geven, ….. (Galaten 6:9)
In de kantine (gaarkeuken) zijn er zowel
mensen bij wie we het eten langsbrengen,
als mensen die hun eten bij ons ophalen of
in de kantine eten. Sinds januari mogen
mensen op gepaste afstand weer bij ons
eten. Zo’n zes klanten blijven steeds langer
hangen. De laatste tijd zien we het contact
en het vertrouwen tussen hen onderling
groeien en zijn ze niet meer zo op zichzelf.
Tijd voor een nieuwe stap dus! Samen met
hen nemen we een moment om uit een
dagboekje te lezen en hier kort over door te
praten. En wanner wij alweer met andere
werkzaamheden bezig zijn, horen we ze nog
doorpraten over wat we gelezen hebben!

* namen zijn gefingeerd

In deze tijd, waarin er zoveel onrust in de
wereld is, is het zo belangrijk om te weten
dat God regeert. Hij heeft de wereld in
Zijn hand, Hij heeft een plan en Hij bouwt
zijn koninkrijk. Wat bijzonder dat Hij dat
ook door ons wil doen, vanuit de intimiteit
met Hem. Verlangen we naar Hem?
Zoeken we Hem en zijn Koninkrijk? Raakt
wat er om ons heen gebeurt ons op zo’n
manier, dat het niet alleen een emotie bij
ons oproept, maar ons ook in beweging
zet door de kracht van de Heilige Geest?
Geven we God de ruimte om in en door
ons heen te regeren? Praten en lezen we
alleen maar over wat er om ons heen
gebeurt, of mag door onze voorbede heen
de hemel de aarde gaan raken?

een nieuwe regering

Soms mat geslagen, soms met hoop tegen beter
weten in, proberen de Roemenen op te bloeien. Ze
wachten op een nieuw seizoen. Een verwachting die
door geloof in Jezus werkelijkheid zal worden.

Hij zorgt ervoor dat het Lichaam groeit (Efeze 4:15b,16a)
Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe mensen in de gemeente bijgekomen, vooral
via contacten van verschillende gemeenteleden. Begin februari konden we de
bouw afronden. Net op tijd want de nieuwe kerkzaal zit tot de laatste stoel vol! Op
dit moment hebben we een doopcursus met zeven mensen. Het is een diverse
groep: van politieman tot dagloner. Ze hebben allemaal een bijzondere ervaring
met God meegemaakt en besloten om zich te bekeren. We zien uit naar het
doopfeest.

Verjaardag van onze kok

Zondagschool, samen de bijbel in duiken

Irina* is een vrouw die als kind in de
kerk kwam, maar als tiener de kerk
verliet. De afgelopen paar jaren nam
ze zich vaak voor weer naar de kerk
te gaan, maar het kwam er maar niet
van. Het succesvolle bedrijf in de
trouwsector wat zij en haar tweede
man samen hadden opgebouwd, lag
vorig jaar bijna helemaal stil. Ook
lieten veel ‘zogenaamde’ vrienden
opeens niets meer van zich horen.
De wandel van de christelijke
directrice van de privéschool waar
hun kind naar toe gaat, is zo
aanstekelijk, dat ze de stap genomen
heeft om weer naar de kerk te
komen. En wat is het mooi van haar
te horen over de wonderen die God
in het leven van haar en haar gezin
doet!
Samen één lichaam in Christus
(Romeinen 12)
Begin december hadden de meesten
binnen ons gezin corona. Vooral bij
mij (Marieke), was het heftig, met
onder andere twaalf dagen koorts die
maar niet wilde zakken. Na ruim een

week koorts wisselden geloof en angst
elkaar af. We zijn dankbaar voor velen
van jullie die meebaden. Ik heb geen
enkel restverschijnsel! We zien het als
groot voordeel dat we de komende tijd
immuniteit hebben…de bezoeken aan
oude en kwetsbare mensen gaat nu
makkelijker en ook die knuffel aan
bijvoorbeeld een jonge tiener die het
thuis naar heeft of aan die
alleenstaande vrouw voor wie wij
familie zijn, wordt nu zonder een
dubbel gevoel gegeven!
Graag willen we gebed vragen voor
Cristi* een man uit onze gemeente.
Zijn vrouw die in een coronaziekenhuis
werkte, is in november zelf aan corona
overleden. Hij heeft het op dit moment
heel zwaar.
Als eindgroet bidden we jullie het
volgende toe: Uw Koninkrijk kome, Uw
wil geschiede, zoals in de hemel, zo
ook hier op aarde, als in al jullie en
onze levens en in de omgeving waarin
we geplaatst zijn!
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