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Beste partners en betrokkenen,
Jullie zijn geen Joden, maar jullie zijn wel gaan
geloven. Eerst waren jullie takken van een wilde
struik, maar nu zijn jullie takken aan de olijfboom
geworden. Alle takken van de olijfboom krijgen
hun voedsel uit de wortels, ze leven dankzij de
wortels. Zo is het ook met jullie: jullie leven dankzij
de belofte van God. Denk dus niet dat jullie beter
zijn dan de Joden die niet geloven! Rom. 11 vers 17
en 18.

Met de community group – tweewekelijkse
bijbelstudies bij ons thuis- zijn we voor het
tweede seizoen bezig met de brief aan de
Romeinen. Er is telkens iemand die kookt en
iemand die de studie leidt. Het is boeiend en
verfrissend om de inbreng te horen van –soms nog
erg jonge- christenen. We zijn er nog niet
helemaal uit “hoe Paulus dat nu bedoelt met de
Joden” en dan wordt het straks nog ingewikkelder.
We should be modest because we are not Jews
was een goede samenvatting van de vorige studie.
Als studenten zelf aan het denken gezet worden,
door de Bijbel of door verhalen van anderen, zie je
dat God aan het werk is. Wie kan er nu beter
vertellen wat gedoopt worden betekent, dan een
student die binnenkort gedoopt wordt? We
genieten van deze avonden!

Supportersmiddag
We hebben op 13 november een geweldige
supportersmiddag gehad. Er kwamen vijf
supporters naar de kantine, om mee te doen met
een Aktiegroep. Na een korte bijbelstudie, geleid
door studentenleidster Annemarie, gingen we in
groepjes van twee uit elkaar met Perspectives.
Aan de hand van kaartjes stel je studenten vragen
over God, het doel van het leven en dergelijke.
Een ervaren student werd gekoppeld aan een
supporter die dit nog niet eerder had gedaan. Bij
de evaluatie met cake werd gezegd: “Dit is
belangrijk werk, ik ben blij dat ik nu heb gezien
wat jullie doen!”
Supportersavond
Na de supportersmiddag volgde een
hartverwarmende avond, met (hartige) taart,
bossen bloemen en betrokken mensen. Van
Zeewolde tot Zwijndrecht, van jong tot oud; van
mensen die al heel lang bij ons werk betrokken
zijn tot nieuwe supporters – die volgens Agnes
nog “in hun proeftijd” zitten☺-: onze huiskamer
was warm van mensen en hartelijkheid. We
hebben veel reacties gehad op deze dag, ook van
mensen die niet konden komen, en deze
betrokkenheid waarderen wij zeker ook! In de
week voorafgaand aan deze dag hebben we een
filmpje over ons werk gemaakt. Het geeft een
aardig beeld van waar wij ons mee bezig houden.
Je kunt hem bekijken op:
https://youtu.be/H-Z8yafiQ7k. We zijn er best
trots op, ook al is de kwaliteit niet altijd super.
Agapè Leiderschaps Team
Duurt Vonck is per november de nieuwe directeur
van Agapè Nederland. Voorlopig bestaat zijn werk
vooral uit het opzetten van een eigen achterban
van partners. Duurt is de voorzitter van het
leidinggevend team, dat bestaat uit directie en de
leiders van de verschillende bedieningen, in totaal
6 man. Heiko zit samen met Frits en Duurt in de
directie. Dat betekent: meer verantwoordelijkheden en vergaderingen. Heiko zit erg op zijn
plek. Zijn verantwoordelijk is vooral ontwikkelen

van leiderschap van medewerkers en zorg voor
medewerkers: hij kan zijn passie voor mensen
combineren met zijn leiderschapskwaliteiten.
Naast het mee leiding geven van het
studentenwerk helpt hij nu het opstarten van
SHINE, werk onder scholieren. Daarnaast helpt hij
het team van Streetlink in Rotterdam – zij werken
met kinderen en families in de wijk- met het
creëren van goed teamleiderschap.

Met partners en studenten in de mensa.
Discipelschapsgroepen
Ikzelf – Agnes- heb twee groepen van drie
studenten die ik coach, en daarnaast nog een
“losse” studente. Aan het begin van het seizoen

zijn we begonnen elkaar ons verhaal met God te
vertellen. Op deze manier leerden we elkaar beter
kennen en het is een goede voorbereiding als je de
gelegenheid hebt om iemand te vertellen hoe God
in je leven is gekomen. De komende keer staat
een bijbelstudie over “Gods wil ontdekken” op het
programma, naar aanleiding van vragen die ik de
vorige keer kreeg. Ook doen we samen af en toe
mee met een Aktiegroep. Drie van “mijn”
studentes hielpen mee met de supportersmiddag!
Heiko spreekt vooral één-op-één af met in totaal 5
jongens. Er wordt vooral gesproken over hun
eigen leven met God, als ook hoe ze een goede
getuigen kunnen zijn onder hun mede studenten.
Dennis en Matthijs
Met onze tienerzoons gaat het prima. Ze hadden in
november een proefwerkweek, en het is best
intensief om naast gamen nog tijd vrij te moeten
maken voor leren. ’s Morgens vroeg weg en pas
om 10.30 weer thuis zijn, dat is pittig met deze
korte dagen…. Terwijl hun ouders, nou ja moeder
vooral, alleen maar op de bank zit! We zoeken
naar films en series die we alle vier leuk vinden
om te kijken en we hebben lootjes getrokken voor
Sinterklaas.

Bedankt voor het meelezen en –bidden. Een fijne
tijd gewenst met het Kerstfeest en vrije dagen.
Hartelijke groeten uit Tilburg,






Onze weken zijn wat rustiger en overzichtelijker.
Een geweldige partnersmiddag en –avond met geweldige partners.
10 Studentenleiders die met God leven en voor StudentLife gaan.
Jaël die bij Gods speciale volk, de Joden, hoort en veel vragen heeft.






Een ontspannen vakantie rond de Kerst.
Speciale activiteiten die plaatsvinden, zoals Waarom Kerst?
De groei van jonge christenen zoals Anita en Jeroen. Ze hebben vragen over dopen.
Extra eindejaarsgiften voor Agapè algemeen.
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