1Kron.16:11

‘Want als U het huis niet, bouwt is
onze moeite te vergeefs.’
Ps.127:1

Beste familie en vrienden,

In deze nieuwsbrief vertellen we jullie hoe
het met ons persoonlijk gaat en met de
missie.
Hoe het met ons gaat
Het blijft een gemis dat drie van onze
kinderen in Nederland wonen. Vooral als ze
ziek zijn is dat lastig. Griep, corona,
buikgriep… Onze drie dochters waren
regelmatig ziek de afgelopen periode.
Gelukkig komt het voorjaar eraan! Wij
missen onze familie en vriendschappen in
Nederland en onze eigen gemeente. Dat
maakt dat alles met ups en downs gaat.
Onze zoon Kealan zit in zijn laatste jaar van
de Internationale school en heeft deze
periode nationale proeven (een soort
examens). Als hij die afrondt, kan hij zijn
diploma in ontvangst nemen en heeft hij hier
het
middelbaar
onderwijs
afgerond.
Inmiddels is hij ingeschreven bij een school
in Groningen en kan hij in september online
vanuit Zweden beginnen.
Discipelschap doorgeven
In de huiskerk en de sport community richten
we ons op discipelschap volgens het
discipelschap kwadrant. We zijn daarmee in
het derde deel van het discipelschap
kwadrant. Dit kwadrant leert in vier stappen
hoé discipelen te maken. De eerste stap is:
ik doe, jij kijkt. De tweede stap: ik doe, jij
helpt. De derde stap: jij doet, ik help. En tot
slot, de vierde: jij doet, en ik kijk. Zoals
gezegd, zijn we zijn nu bezig met stap drie.
Daarin dagen we mensen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor zowel geestelijke
als taakgerichte taken in de sport community
en de huiskerk.
Pilot internationale diensten
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben
kunnen lezen, zijn we bezig met internationale diensten met de bedoeling om
weer meer leven in de plaatselijke kerk -die

internationale kerkdienst

nagenoeg leeg is- te creëren. We zien graag
een mix van de Zweedse cultuur en culturen
uit andere landen samenkomen om van
elkaar te leren en samen onderweg te gaan
om van daaruit te bouwen aan Gods
Koninkrijk. We zijn gestart met een pilotproject van zes keer in de plaatsen Grums
en Kil. Inmiddels hebben we al vier diensten
gehad. We zijn benieuwd hoe dit zich verder
ontwikkelt. We zingen liederen uit verschillende culturen en vertalen de dienst met als
hoofdtalen Zweeds en Engels. Er wordt ook
in het Swahili vertaald. Verder is er
mogelijkheid tot getuigen en na de dienst is
er een Fika (koffiemoment) om elkaar te
ontmoeten.
Een onverwacht bezoek
Elke dinsdag sporten we met kinderen en
jongeren uit de wijk en delen we iets over het
Evangelie. De week van Goede Vrijdag was
een mooie gelegenheid om de kruisiging van
Jezus te delen met de kinderen. Door het
gebedsteam van de sport community werd er
speciaal gebeden of God ons wilde bijstaan
met wonderen en tekenen.
Tevens besloten we gezamenlijk (als team)
om het paasverhaal te vertellen, zodat de
kinderen niet met een half Evangelie naar
huis zouden gaan. We vertelden de kinderen
ook dat we Pasen vieren in de kerk. Eén van
de meisjes (11 jaar) was erg geïnteresseerd
en stelde allerlei vragen. Ze vroeg of het
uitsluitend voor volwassenen toegankelijk
was, waarop ik antwoordde: “nee hoor
iedereen is welkom!” Een korte tijd daarna
zag ik dat zij in overleg ging met twee
vriendinnetjes, waarbij ze het plan opvatten
om zondag naar de kerk te komen. Op
eerste paasdag stonden er dus vijf moslimmeisjes van de sport community in de
kerk!! Er was zondagsschool voor de kinderen en zo konden zij het Evangelie op hun
eigen niveau nog eens horen! Ze vonden het
ontzettend leuk om in de kerk te zijn. Eén
van de meisjes had ook haar vader en
broertje mee. Wat vonden we het mooi dat zij
juist met Pasen het Evangelie mochten
horen. Er is niets zo krachtig dat het zuivere
Evangelie! Voor ons een verhoord gebed dat
God ons bij stond met wonderen en tekenen!
Outreach Next Move
Net als vorig jaar staat er weer een outreach
gepland vanuit Next Move. Een groep
Nederlandse jongeren komt hier in augustus
een week langs om te sporten en het geloof
te delen met kinderen en jongeren uit Kil. We
zijn begonnen met de voorbereidingen hiervoor en we denken na over het programma:
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‘Zie uit naar de HEER en Zijn macht,
zoek voortdurend Zijn nabijheid.’

verlangt

Zweden

‘Elke stad, elk dorp een levende
gemeente van Jezus.’

verbinding

zegen over de Gomarus run en de
Dank en gebedspunten:
zendingszondag
• Dank voor nieuwe mensen die God
• Bid voor acht mensen om een
ons geeft
nieuwe huiskerk te starten
• Dank voor samenwerking met
Next Move en het Gomarus college • Bid voor meer jongeren en
gezinnen in de kerk die hongerig
• Dank dat er een gebedsruimte
zijn naar meer van God
komt
•
Bid voor ons gezin
• Bid voor nieuwe sponsors en een
AJ Esther &Kealan voor ons huis in Zweden

de derde Gomarusrun als
onderdeel fundraising

Dit wordt de nieuwe gebedsruimte

Sc Krik Kil

Gomarus-run en zendingszondag
Financieel is het best spannend, het
is hard nodig dat we nieuwe sponsors
vinden die ons willen steunen.
Daarom organiseren we ook dit jaar
weer een sponsorloop. Ook al is
Arend Jan geen gymleraar meer op
het Gomarus college, de contacten
met collega’s zijn er nog wel. Zo wordt
er ook dit jaar (net als voorgaande
twee jaren) een sponsorloop met de
leerlingen georganiseerd. De leerlingen die sport als examenvak
hebben gaan dan 6,4 km hardlopen.
Hier kunnen zij sponsors voor zoeken
en lopen voor een goed doel. In ons
geval voor de missie hier in Zweden!
In het najaar gaat het Gomarus
college in Drachten waarschijnlijk een
soortgelijke actie organiseren. We zijn
heel blij en dankbaar dat we op deze
manier onze missie onder de aandacht kunnen brengen en daardoor
meer geloof, hoop en liefde kunnen
brengen in Zweden.
Op zondag 24 april is er een zendingszondag in de stadskerk in
Groningen waar alle zendelingen en
hun werk onder de aandacht worden
gebracht. Daarin zal ons thuisfrontteam actief zijn om nieuwe mensen
aan te trekken die ons financieel willen steunen. Zonder financiële steun
kunnen we hier niet als zendeling

Bedankt voor iedereen die ons op welke manier dan ook steunt.
Je kunt ons volgens via:
www.ontherighttrack.eu
www.facebook.com/ontherighttrack.eu
www.instagram.com/ontherighttrack.eu
Wil je ons werk steunen dan kan dat via:
www.ecmnederland.nl/doneer-aan-poelarends

leven. We zijn daarom dankbaar voor
alle support die we nu hebben en
hebben gehad.
Gebedsruimte
Het bestuur van de kerk is erg
enthousiast over een gebedsruimte
die we kunnen gaan inrichten met
allerlei verschillende creatieve vormen
van gebed. Zo zal er een muzikale
hoek zijn en een creatieve hoek waar
mensen
kunnen
schilderen
of
tekenen. Er zal een plek zijn waar
mensen brieven kunnen schrijven aan
vervolgde christenen. Een plaats waar
je kunt knielen bij het kruis of gewoon
in stilte kan zitten. Er is ook een
mogelijkheid om muziek te luisteren
en te bidden en de Bijbel te lezen.
We zijn dankbaar dat we deze plek in
de komende periode mogen gaan
inrichten.

Zegengroet

Arend Jan , Esther,
& Kealan

COLOFON

hoe we dit meer samen kunnen doen
met de jongeren uit de kerk hier in Kil.
Zoals we de vorige keer al schreven is
dit best een uitdaging omdat de
meeste jongeren niet meer in de kerk
komen.
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