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Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor
Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is
zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs
waartoe God mij door Christus Jezus roept. Filippenzen 3 vers 12, 13.
Beste vrienden, ondersteuners, bidders,
Een van de grootste mysteries uit het leven met God als Vader is het spanningsveld tussen het “nu reeds” en het
“nog niet”. Ja, als christen ben je volkomen vrij, rechtvaardig verklaard. Je hebt immers het werk van Jezus
aanvaard? De Bijbel noemt christenen “heiligen” en dat betekent “apart gezet”. Apart gezet door God, om Hem te
dienen en mensen over Hem te vertellen. Tegelijkertijd weet je, en God weet dat nog veel beter, dat er nog van alles
aan jou gedaan moet worden. De Heilige Geest gaat in jou aan de slag en zet er een bordje “werk in uitvoering” bij.
Paulus gebruikt graag het beeld van een (wed)strijd om dit proces te verduidelijken. Dus houd vol en heb geduld:
met je geloofsgenoten en met jezelf. Een beetje humor hierbij kan geen kwaad. Zo hebben we als team een lijstje
ingevuld met eigenschappen en eigenaardigheden. Beware: this is something God is still working on with me…. Was
één van de invulzinnen. Ik ben er nog niet,er valt nog een boel te verbouwen in mijn leven. Maar met Jezus als mijn
Advocaat zit ik helemaal goed!
Start van het seizoen: 5 korte vragen
Maandag 1 september startte onze eerste normale
werkweek , met teamtijd ’s ochtends en ’s middags naar de
universiteit. Op de foto rechts zie je Heiko en Rachel.
Geholpen door enkele studenten hebben we als team
tientallen studenten een korte enquête laten invullen. Een
van de studenten die ons heeft geholpen is Yuri, de “Jeroen”
voor wie we gebeden hebben. Hij bereikt nu zelf studenten.
Het doel is: in contact komen met studenten die
geïnteresseerd zijn in het Open Huis en een gesprek over God
en het creëren van naamsbekendheid. Als aansporing verloten
we onder de ingeleverde email adressen kaartjes voor de
Efteling. Het was voor ons een bemoediging om vanaf dag 1 op
de universiteit al studenten bij ons te hebben die meehielpen
of een praatje kwamen maken.
Team
Dit seizoen hebben we Brad, Rachel, Alyssa, Steve en Shelby (beiden voor het tweede jaar) in ons team. Ze zitten vol
energie en ideeën om studenten met het evangelie te bereiken. Omdat relaties en contacten erg belangrijk zijn in
deze cultuur zal met name het Open Huis hierin een grote rol spelen. We gaan studenten die al in ons netwerk zitten
dit jaar veel meer inzetten bij het koken voor en leiden van het Open Huis. Het liefst zien we een Open Huis ontstaan
bij één van de studenten thuis.

Cake en frikandel
Als iemand God leert kennen door Jezus dan moet dat gevierd worden. We hebben er zelfs een Bijbeltekst voor
gevonden! We lezen Lukas 15 vers 10 (zoek dat maar op☺) en vertellen dat er feest is in de hemel als iemand God
leert kennen. Op aarde doen we dat –zeer- dunnetjes over. Voor de zomer mochten Heiko en ik een nieuwe
geboorte vieren met Roel (frikandel) en Mirjam (cake). Ze zijn inmiddels verhuisd, maar we doen, samen met een
bevriend stel, nog Bijbelstudie met hen, en helpen hen om een gemeente te vinden waar ze God kunnen dienen.
“Christus & koffie kerk” hebben we ze voorgehouden: ga op zoek naar
een gemeente waar God centraal staat en waar mensen - ondanks de
“werk-in-uitvoering” – van elkaar houden en voor elkaar zorgen.
Vakantie
Je vergeet zo snel weer dat je vakantie hebt gehad, herken je dat? We
zijn er vier weken heerlijk tussenuit geweest. Eerst twee weken in
Frankrijk met mooi weer, natuur en een groot huis. We zijn er met z’n
vieren op uit geweest maar hele saaie dingen zoals wandelen deden
Heiko en ik samen. Daarna waren we nog twee weken thuis vrij wat erg
ontspannen was met boeken lezen en wat klussen.

Bedankt voor de tijd die je nam om deze brief te lezen. We vinden het fijn om reacties of gebedspunten terug te krijgen.
Hartelijke groeten en Gods zegen,
Heiko en Agnes van den Broek, Franciscussttraat 1, 5042 HV Tilburg.








We zijn wat gegroeid in financiële ondersteuning. We zijn dankbaar dat gaten die
ontstaan telkens weer worden opgevuld.
Matthijs is blij dat hij nu de brugklas zit: een nieuwe uitdaging! Met Dennis (3e klas nu)
gaat het ook goed.
Brad, Steve, Rachel, Alyssa en Shelby: dank voor het team van dit jaar.
Studenten die we kennen van vorig jaar: dat we contacten mogen vasthouden en
uitbouwen.
Dat we meer studenten gaan vinden die op zoek willen gaan naar God.
Moed en kracht om “recht op ons doel af te gaan.”
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