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Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem
gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die
te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend
vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in
waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Efeziërs 4 vers 20 t/m 24.
Beste partners, bidders en betrokkenen,
Bovenstaande tekst houdt mij – Agnes- al weken
bezig. Gek eigenlijk, dat gelovigen hun oude mens
nog moeten afleggen. Hij is immers dood? Je bent
een nieuwe schepping in Christus, en God ziet zijn
Zoon als Hij naar je kijkt. Waarom zou je je oude
kloffie dan nog aanhouden? Waarom zou je nog
blijven kleven aan zonden en verkeerde
gewoontes? Omdat het zo veilig en vertrouwd
voelt, omdat je “nu eenmaal zo bent”? Omdat je
oude natuur nog aan je trekt? In de praktijk van het
leven met God zie je dat groeien in je relatie met
God een proces is dat tijd kost. God doet zijn deel:
Hij heeft je rein verklaard door Christus en jou als
zijn kind geadopteerd. Jouw aandeel in de relatie
met God is: leef daaruit en gedraag je daarnaar;
word wie je bent. En ja, dan is het God weer die jou
daar de kracht van geeft en dan is de cirkel weer
rond.
Carnaval
We wonen alweer drie jaar in Tilburg maar we zijn
nog niet zo gewend aan carnaval. We kregen van
supporters een groupon voor tapas en we dachten
dat we op de zondagmiddag van carnaval zomaar
even naar de stad konden….. En op
carnavalmaandag dacht ik naar de winkels te
kunnen. Blijkt dat bijna alles dicht is, ook in ons
wijkje. Welkom in Brabant!☺

Agapè Nederland
December is altijd een “vette” maand qua giften,
maar deze keer was de zegen extra groot. Ons
tekort is daardoor minder groot dan verwacht, en
Agapè Europa heeft ons met een lening geholpen.
We zijn heel blij dat zoveel trouwe supporters een
(extra) gift gaven aan ons of aan het algemene
werk binnen Nederland.
Heiko heeft wel wat moeten wennen aan zijn
nieuwe rol. Als lid van de directie is Heiko wel
betrokken bij de financiën maar het is niet zijn
hoofdtaak. Hij “praat liever met mensen”. Zo
coacht hij Jonathan, de nieuwe teamleider van
Streetlink dat met gezinnen werkt in Rotterdam

Delfshaven en is hij met teamleiders in gesprek
over de zogenaamde position focus: een
hulpmiddel om medewerkers te laten groeien in
hun rol binnen Agapè en in hun persoonlijk leven.
Dit jaar zal daar veel tijd en energie aan besteed
worden. Ikzelf –Agnes- ben gestopt met mijn taak
voor Agapè Europa, omdat het team voornamelijk
kwaliteiten nodig heeft die ik niet (voldoende) kan
leveren. Het voelde wel raar toen ik vlak voor de
Kerst opeens twee dagen per week open had. Ik
ging daardoor twijfelen aan mezelf en schreef op
dat ik “alleen maar kan schrijven en trainen.” Het
grappige is dat dat nu precies is wat ik sindsdien
meer doe, naast mijn werk als studentencoach
voor StudentLife. Ik ben ook betrokken bij de
voorbereidingen om als Agapè cursussen op
maat aan te bieden aan kerken en gemeentes en
zie er naar uit om in deze rol te groeien.
StudentLife
De medewerkers van StudentLife komen
tweewekelijks op het kantoor in Amersfoort bij

elkaar voor overleg en planning in sub-teams.
Heiko zit in het entry-team, wat betekent dat hij
christenstudenten in nieuwe steden helpt om
StudentLife op te starten. Er zijn contacten in
Enschede en we hopen dit jaar ook in Nijmegen
voet aan de grond te krijgen. Het mooie van dit
concept is dat de StudentLife-beweging veel sneller
kan groeien als zij niet (langer) afhankelijk is van
Agapè-medewerkers ter plaatse. In Tilburg zijn de
studenten al aardig zelfstandig. (Heiko kwam op
open house en werd netjes door een student
benaderd wie hij was en hoe hij daar kwam. Een
van de leidsters reageerde: “Hey that’s the
supervisor!” ) Komend weekend komen er 40
studenten op de jaarlijkse Movement Builders
Conference in Rotterdam. Het is een bemoediging
voor studenten om te zien dat anderen op dezelfde
manier bezig zijn als zij om hun universiteit of
hogeschool te bereiken met het goede nieuws van
Jezus.

Bedankt voor uw en jouw betrokkenheid in gebed, financiële ondersteuning en meeleven. Gods zegen
gewenst vanuit een weer rustiger Tilburg, Heiko en Agnes van den Broek.





Agapè Nederland ging financieel van storm naar herfstachtig, dankzij de decembergiften.
Een startende StudentLife beweging in Enschede.
Nieuwe werkzaamheden voor Agnes.
Onze reizen in Europa dit jaar zijn volledig gedekt door extra giften.






Anita, die samen met God ( en Agnes) haar oude mens aan het opruimen is.
StudentLife beweging in Nijmegen.
Het team van Streetlink in Rotterdam, met een nieuwe teamleider.
Jeroen is op zoek naar Gods wil voor zijn leven na zijn studie en spreekt hier met Heiko over.

Heiko en Agnes van den Broek. Email: avdbroek@agape.nl. Giften voor ons werk zijn bij de belasting aftrekbaar en kun je
overmaken via https://agape.nl/geven/ 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.

