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Beste vrienden, ondersteuners, bidders,
“I urged Him to come in!” ‘Astrid’, een studente uit Indonesië, was er duidelijk over. Ze had God in haar
leven gevraagd, er op “aangedrongen”, dat Hij in haar leven zou komen door Jezus. We keken in haar
agenda wanneer dat geweest moest zijn en ik liet haar de datum noteren. Vervolgens vierden we haar
geestelijke geboorte zoals we dat inmiddels in StudentLife gewend zijn: met het lezen van Lukas 15 vers 10
en het eten van taart. Ze vond het wel een beetje vreemd maar ik heb haar verteld dat ze vast wel eens gaat
twijfelen of ze nu echt behouden is en dat is het heel goed om op een datum terug te kunnen vallen. Nu
doen we samen studies “Living Online” zodat zij verder kan groeien in haar relatie met God.
Stinters
De Short term internationals komen er steeds meer achter dat het niet gaat om
de geweldige dingen die zij in Nederland doen dit jaar, maar om wat God hen
persoonlijk wil leren. Dat is soms een harde les! Toch is dit precies wat wij voor
ogen hadden toen we in Amerika waren en onze collega’s beloofden “to send
them back better”. En passant geldt dit uiteraard ook voor ons: God gebruikt
StudentLife, Tilburg, de studenten en de Stinters om ons te vormen en ons te
leren om elke dag op Hem te vertrouwen. Dat is voor ons ook zeker wel eens
pittig. En door de genade en creativiteit van God wordt ons werk ook nog eens
gebruikt om mensen te bereiken met het goede nieuws van Jezus! Studenten
die – zo merken we wekelijks- echt bijna niets meer weten over God en Jezus.
Zelfs basiskennis zoals de betekenis van Kerst en Pasen zijn niet meer bekend.
Pas spraken we met een studente die wel heel erg glazig keek toen we
vertelden dat we God persoonlijk in ons leven ervaren. Het deed me denken
aan hoe iemand kijkt als je vertelt dat je met de bomen praat! (Niet dat wij met
bomen praten, maar het helpt me om te begrijpen hoe weird het moet klinken
als je vertelt dat je met God praat. Nog simpeler maken dus.)

Valentijns actie: met 300 rozen iets
van Gods liefde uitdelen.

Community group
We schreven al eerder over het Open House. Tweewekelijks komen zo’n 15 christenstudenten en zoekers
bij elkaar komen voor een maaltijd, gezelligheid en een goed gesprek. Dit vindt plaats in het appartement
van Steve en Brad en wordt steeds vaker door studenten zelf geleid. Dit jaar hebben we ook de Community
group gelanceerd: deze tweewekelijkse avond is gericht op christenen en serieuze zoekers. Na de maaltijd
(studenten=maaltijd=gratis) doen we met elkaar een Bijbelstudie aan de hand van de brief aan de
Romeinen. Ook voor deze avonden proberen we steeds meer studenten in te zetten. Wat koken betreft
gaat dat goed; het leiden van de Bijbelstudies laten ze liever over aan ons team. Ferdinand is een wel heel
interessante deelnemer: hij is naar eigen zeggen geen christen maar kan het evangelie helder uitleggen en
snapt waarom Jezus moest sterven. Als een evangelist is hij bezig studenten te overtuigen van Gods
waarheid, boeiend!
Mission Builders Conference
Deze jaarlijkse conferentie voor studenten en StudentLife werkers werd in februari in Rotterdam gehouden.
We waren blij verrast met de 11 studenten uit Tilburg. Vorig jaar hadden we er maar 1! Zo zien we God aan
het werk op verschillende manieren. Studenten die betrokken raken bij ons werk, studenten die tot geloof

komen, studenten die groeien in hun geloof. Wat een voorrecht en wat een strijd is er ook omheen! We
hopen dat aan het eind van dit collegejaar er een team van 5 studenten is die mee leiding wil geven aan
StudentLife Tilburg.
Dennis en Matthijs zijn hard aan het leren voor de
tweede proefwerkweek. Het is wel zo relaxed dat ze
verder geen lessen hebben, dus er blijft voldoende tijd
over om te chillen. We zijn goed gesetteld in Tilburg en
genieten van ons huis, de buurt en dat alles op
fietsafstand is.

studentlife.nl Als je op deze link klikt - of in de
papieren versie: intikt - kom je op de website van
StudentLife. Dit geeft wel een aardig beeld waar wij en
onze collega’s uit Rotterdam, Utrecht, Leiden en
Leuven ons voor in willen zetten. De “resources” zijn
met name interessant als je zelf - of je studerend kind aan de slag wilt gaan met materialen van StudentLife.

Open House

Bedankt voor de tijd die je nam om deze brief te lezen en in gebed aan God voor te leggen. Wij horen/lezen ook graag jouw en uw
gebedspunten.
Hartelijke groeten,
Heiko en Agnes van den Broek, Franciscussttraat 1, 5042 HV Tilburg.





Geloofsgroei in de levens van de Stinters.
11 Studenten uit Tilburg die aan de conferentie deelnamen: een teken van betrokkenheid.
Onze supporters in gebed en financiële ondersteuning: dat zijn jullie!
Astrid uit Indonesië kwam tot persoonlijk geloof in God.




Dat Ferdinand naast zijn hoofd, ook zijn hart zal openstellen voor God.
Kracht en energie voor ons team: twee van de drie verloofde stellen gaan deze zomer
trouwen.
De Studenten Alpha cursus die momenteel gehouden wordt, waar we beiden een
inleiding zullen verzorgen.
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naar NL73 INGB 000 1021 474 ten name van Stichting Agapè, o.v.v. fam H. v.d. Broek, code 5.

