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Nieuwsbrief 75, herfst (ja echt!) 2016
Beste partners, bidders en betrokkenen,
Sta stil en let op Gods wonderen. Job 37 vers 14.
De septembermaand voelt een beetje anders dit
jaar. We zijn nog maar net terug van vakantie en
zitten opnieuw in een hittegolf! Toch is het nieuwe
seizoen alweer volop aan de gang, met afspraken
maken met studenten, nieuwe disipelschapsgroepen
starten, vergaderingen met directie en nationaal
leiderschaps team en het schrijven van de Agapè
(email)nieuwsbrief. Dan moeten we niet vergeten
dat we ook nog vakantie hebben gehad! Eerst een
week thuis (schilderen en lezen) en daarna twee
weken in Normandië. Heiko's vader ging mee als
vijfde gezinslid en we hadden een goede tijd in onze
gîte. We hebben veel gezien en geleerd over de
Normandische invasie, hebben gezwommen in de
zee, gelezen en spelletjes gespeeld. 's Avonds
bekeken we de filmserie Band of Brothers. Nooit
geweten dat er twee jaar van voorbereiding vooraf
ging aan D-Day! De Franse huisbaas was aardig doch
gemakzuchtig: toen Agnes klaagde over een gebrek
in het huis was haar reactie: C'est comme ça, wat in
het familie-vocabulaire is opgenomen als het is zoals
het is.

10 Jaar StudentLife
In 2007 verhuisden we van Zwijndrecht naar
Rotterdam om StudentLife op te bouwen in de
havenstad. Tien jaar later hebben we teams en
studentenleiders in diverse steden en is StudentLife
een beweging geworden die nog steeds groeit. We
zijn God dankbaar voor zijn trouw, voor de steun van
geld en gebed, voor studenten die tot geloof
kwamen, voor christenstudenten die leerden om van
hun geloof te getuigen. Het is goed om stil te staan
bij dit wonder van God. En dus was er feest. Wie
horen er bij een feestje voor 10 jaar StudentLife?
Natuurlijk de partners (er waren er zo'n 80, ook
mensen "van ons☺"), de medewerkers van
StudentLife, studentenleiders, (ex-) collega's en
leiders van Agapè. We hadden een zaterdagmiddag
en –avond in Utrecht uitgetrokken om God te
danken, workshops te geven (onder andere een
prayerroom en een praktische workshop over onze
materialen Connect en Perspectives). Daarnaast was
er tijd om bij te praten en samen te eten. Het was
bemoedigend om zoveel mensen bij elkaar te zien
die betrokken zijn bij het bereiken van studenten in
Nederland.

Perspective cards
Aan de hand van vijf vragen met antwoordkaartjes
heb je een diepgaand gesprek met een student over
zijn of haar wereldbeeld. Je bent zo een half uur in
gesprek en de student vindt het nog boeiend ook.
Agnes leidde samen met een collega deze workshop.
"Small talk is belangrijk. Dat moet je niet overslaan."
Een deelneemster vond dat lastig en dus heb ik dat
samen met haar geoefend (met koetjes, kalfjes en
het weer), terwijl de rest in groepjes oefende met de
vraag "Wat is de aard van God?". Vraag het ons als je
deze kaartjes wilt gaan gebruiken (voor je vrienden
of tienergroep bijvoorbeeld).

more and face my fears. In the past 3 years I have
grown so much spiritually, made new friends, met
new people and most importantly I have a real
relationship with my heavenly father.

Jaarplan 2017
Heiko heeft begin september twee dagen
doorgebracht met zijn collega’s van de directie en de
leiders van de verschillende afdelingen. Het doel was
om God te zoeken en na te denken over de waarden
waar Agapè voor staat. In een groep van veelal
taakgerichte mensen, ziet Heiko het als zijn bijdrage
om te benadrukken dat we een organisatie zijn in
Gods Koninkrijk, die zijn plannen wil ontdekken en
volgen.
Sandy vertelt
Hi my name is Sandy and I’m currently a student at
Tilburg University. In the period where I was
searching for God, I got in touch with StudentLife. I
loved how they are so welcoming and accepting of
me and mostly no judgment. With the discipleship of
Agnes I’m learning how to trust God and His plan

Bedankt voor uw en jouw partnerschap en
betrokkenheid bij ons werk en leven. Gods zegen
gewenst en hartelijke groeten uit Tilburg, Heiko
en Agnes van den Broek.






De zomervakantie in warm Normandië.
10 Jaar StudentLife.
Studentenleiders als Sandy, die concreet elke week tijd, liefde en bewogenheid laten zien voor studenten.
Een prettige samenwerking binnen de directie.






Dat Agapè ook op leidersniveau Gods wil en bevestiging zoekt voor de toekomst.
We zoeken christen studenten die mee gaan helpen in Tilburg.
Een gezonde balans in tijd voor gezin, werk en elkaar.
Een goede samenwerking met studentenverenigingen Ichthus en Navigators.
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