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Beste vrienden, financiële partners en betrokkenen,
Wij waren in de macht van de zonde, en de wet kon
ons niet redden. Maar God zorgde ervoor dat wij
gered konden worden. Hij stuurde zijn Zoon. Zijn Zoon
kwam als mens op aarde, waar de zonde heerste.
Want alleen zo kon hij de zonde verslaan. Op die
manier heeft God een eind gemaakt aan de macht
van de zonde. En daardoor kunnen wij nu leven zoals
God het wil. Want wij worden geleid door de heilige
Geest, en niet meer door onze verkeerde verlangens.
Uit Romeinen 8.
Afgelopen seizoen hebben we met de Community
Group –bijbelstudiegroep van StudentLife- de
Romeinenbrief bestudeerd en daar gaan we nog even
mee door. Via facebook geeft studentenleidster Dan
(Chinees) ons alvast een paar vragen om voor te
bereiden. Ook de Action Group – in de kantine op een
creatieve manier gesprekken aanknopen met
studenten- en het Open House worden nu voorbereid
en geleid door studenten. Heiko en ik hoeven “alleen
nog maar” de studentenleiders te coachen, zodat zij
kunnen groeien in hun relatie met God en het werk
kunnen dragen.

Een van Agnes’ twee coachingsgroepen.

Dit seizoen is anders dan andere jaren. We zijn beiden
veel minder betrokken bij StudentLife Tilburg. Heiko
reist twee dagen per week met de trein naar het
Agapè kantoor in Amersfoort. Hij vergadert met het
nationaal leidinggeven team, waar hij inmiddels deel
van uitmaakt, spreekt met de medewerkers en heeft
overleg met de mensen van pz, waar hij nu
eindverantwoordelijk voor is. Verder werkt hij thuis en
op de universiteit. Ikzelf werk een dag voor StudentLife
en twee dagen voor Agapè Europa, afdeling
ontwikkeling van medewerkers. In september hebben
we onze jaarlijkse planningsweek, waarbij ik moest
notuleren en wat praktische zaken heb geregeld. Ik
had het gevoel dat ik een andere taal moest leren, met
al die afkortingen en vaktaal, en dat lag niet aan het
Engels! Gelukkig kan ik het meeste werk hiervoor
vanuit huis doen, met af een toe een vergadering op
google hangout. We zijn blij met de kansen die we
krijgen om God op deze manier met onze talenten te
dienen, met een team van gedreven studentenleiders
die ons werk uit handen neemt.
Online
Er gebeurt steeds meer via de digitale wereld van
internetsites, email en facebook. We zijn beiden
e-coach (electronical coach) voor waaromjezus.nl. Het
is bijzonder om te zien dat telkens nieuwe mensen
zich aanmelden, omdat ze God willen kennen of
omdat ze nieuwsgierig zijn naar het christelijk geloof.
Als ze God leren kennen is het belangrijk dat ze in
contact komen met christenen zodat ze gezond verder
kunnen groeien. Vaak ontstaan er hele open
gesprekken, juist omdat we elkaar verder niet kennen.
Als je belangstelling hebt voor het werk als e-coach
neem dan contact met ons op. We kunnen nog veel
mensen gebruiken, die hun hart en computer
beschikbaar willen stellen.

Vakantie
We hebben een fijne tijd gehad in Littlehampton, ZuidEngeland. De houseswap met het echtpaar is ons ook
goed bevallen. Een hoogtepunt voor Heiko en de
jongens was het bijwonen van de wedstrijd
Southampton tegen Everton, met de Nederlandse
coach Ronald Koeman. We zijn heerlijk tot rust
gekomen door boeken, films, tea and scones, Londen
en zwemmen in de zee, waar we immers vlakbij zaten.
Een bak(je) chips
Volgens Matthijs gaat Heiko “steeds meer werken
naarmate hij en Dennis groter worden”. Dat is ook zo.
Toch moet je als ouders van tieners wel beschikbaar
zijn, voor het geval ze wèl je hulp nodig hebben, voor
Frans, wiskunde of wat dan ook. Op zaterdagavond
gaan we chillen: met een spel of een film, een bak
chips erbij - XL voor de jongens, kleintje voor ons
samen. Dennis zit inmiddels in 4 vwo en heeft als
profiel economie&maatschappij gekozen. Matthijs zit

in brugklas havo/vwo 2. De jongens hebben mij
onlangs nog aangemoedigd toen ik mijn eerste –en
laatste?- hardloopwedstrijd liep: 10 kilometer afzien.
Dennis liep een stukje mee en volgens mij hadden we
beter kunnen ruilen…☺

Een hartelijke groet uit Tilburg en Gods zegen gewenst,
Heiko en Agnes van den Broek,
Franciscusstraat 1, 5042 HV Tilburg.






De verfrissende vakantie die we als gezin hadden.
Onze nieuwe taken en mogelijkheden binnen Agapè Nederland en Europa.
Gemotiveerde en betrokken studentenleiders.
Inmiddels werken we 19 jaar bij Agapè. We hebben een trouwe groep ondersteuners;
een deel van hen is vanaf het begin partner in ons werk, door giften en gebeden.



Bescherming bij onze reizen per fiets, auto en trein. Pas nog is een meisje van de school van de jongens
aangereden en overleden.
Wijsheid bij ons werk als e-coach.
Kracht en energie als de weken vol zitten.
Een groeiende beweging van StudentLife op steeds meer universiteiten en hogescholen.





Heiko en Agnes van den Broek. Email: avdbroek@agape.nl. Giften voor ons werk zijn bij de belasting aftrekbaar en kun je overmaken via
www.agape/geven/machtiging. Onze persoonlijke code is 5. Mocht je liever toch je gift zelf overmaken, dan kan dat naar NL73 INGB 000 1021
474 ten name van Stichting Agapè, o.v.v. fam H. v.d. Broek, code 5.

