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Beste partners, betrokkenen,
Het is echt zo’n dag om binnen te zitten, thee te drinken en veel te schrijven. We hebben de winter
overgeslagen en zijn weer terug gegaan naar de herfst. Niets aan te doen, gewoon binnen blijven, voor
zover dat kan. Heiko heeft overleg met collega’s in Utrecht centraal, Dennis is in Leiden, Matthijs heeft
vakantie en dartelt heen en weer en ik zit dus lekker op de bank, met thee, en een chocolaatje.

Lesbos
Het leidinggevend team van Agapè gaat naar Lesbos. We werken nauw samen met GAiN internationale
hulpverlening, en daarom is het goed om aan den lijve te ervaren hoe GAiN helpt in Lesbos, het
vluchtelingenkamp dat gebouwd is voor 2300 personen en inmiddels meer dan 9000 vluchtelingen
herbergt die met bootjes aankomen in Europa. De situatie is schrijnend en de spanningen bouwen zich
op, in het kamp en eromheen.

Heiko is samen met andere leiders eind maart een week op Lesbos, als onderdeel van een hulpreis. Ze
krijgen vooraf duidelijke instructies over de regels van het kamp, ter bescherming van zowel de
hulpverleners als de kampbewoners. Het is dus niet zo dat je maar lukraak wat mag gaan uitdelen daar,
dat geeft chaos en strijd. Ook is er debriefing voor de medewerkers, die in korte tijd met armoede, trauma
en uitzichtloosheid worden geconfronteerd.
Bid voor deze hulpreis, dat de hulpverleners een concrete zegen mogen zijn voor de mensen die ze
ontmoeten. Het is inderdaad een druppel op een gloeiende plaat, maar je zal maar net degene zijn die de
druppel ontvangt! Als je een gift wilt overmaken voor Heiko’s verblijf op Lesbos, dan kan dat op gainhelpt,
code 7085 of via NL29 ABNA 0451 636 015 t.n.v. Stichting Global Aid Network/code 7085.
NB: actueel gebedspunt - het is voor hulpverleners momenteel niet veilig op Lesbos. GAiN heeft al een
hulpreis afgezegd! Het is dus onzeker of Heiko's reis door kan gaan.

Agapè Proeverij
Op dit moment werk ik –Agnes- alleen in het team Kerk & Stad, omdat Roy bezig is partners te werven. Ik
concentreer me op het verdiepen van relaties met kerken en ben met een aantal kerken/gemeentes in
gesprek over diverse trainingen. Samen met collega’s heb ik een “Proeverij” bedacht om gemeentes te
laten kennismaken met onze twee nieuwe trainingen. Ik vind het leuk om jullie uit te nodigen voor de
Agapè Proeverij op zaterdag 6 juni, waarop je gratis kan proeven van the FOUR en HartsTocht! Deze dag
is met name geschikt voor leiders van evangelisatie- en toerustingscommissies. Per gemeente hebben we
drie plaatsen beschikbaar. Kom zelf of mail deze info door naar leidinggevenden in je gemeente. Ga voor
meer informatie en aanmelden naar Proeverij. Ik zie ernaar uit om jullie of leiders uit je eigen gemeente
daar te ontmoeten, zodat we kunnen investeren in kerken. Wil je meebidden voor de Proeverij?

Zoals je misschien hebt ontdekt worden de dank- en gebedspunten niet meer apart
vermeld, maar zijn ze opgenomen in de nieuwsbrief. We hebben zelf ervaren dat het
het beste werkt om gebedspunten gelijk mee te nemen als we ze lezen: biddend
lezen dus. Dank je wel als je dit gaat proberen.

We zijn blij met het gebed en het financieel partnerschap van velen van jullie. Zonder
jullie betrokkenheid konden wij ons werk niet doen, omdat we het dan zonder salaris
en gebedsondersteuning moesten stellen. Dank je wel voor jouw bijdrage! Hartelijke
groeten uit een druilerig Tilburg, Heiko en Agnes van den Broek, Franciscusstraat 1,
5042 HV Tilburg.

Giften voor ons werk zijn bij de belasting aftrekbaar en kun je overmaken via
gift voor Heiko en Agnes. 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.
Ons e-mailadres is: avdbroek@agape.nl.

