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Beste partners, bidders,

Wie bescherming zoekt bij de Allerhoogste, in de nabijheid van de Almachtige verblijft, hij kan
zeggen: ‘U bent mijn schuilplaats, mijn vesting. Mijn God, ik vertrouw op u.’
Groeten uit Schiermonnikoog! Dankzij de gulle giften die we op ons verjaardagsfeestje kregen –dit jaar zijn
we samen 100- konden we half november drie dagen naar Pieterburen. We verbleven in een hotel, met
heerlijk eten en bordspelletjes om te doen terwijl je op je eten wacht. Een dagje Schiermonnikoog hoorde
bij het pakket. Door de mist zagen we helaas niet zoveel, maar als je bij elkaar blijft, komt het goed☺.

Knopen doorhakken
Wil je meebidden voor wijsheid: Heiko moet keuzes maken wat betreft zijn werk en verantwoordelijkheden. Hij geeft nu leiding aan zowel het team van Leadership Development & Human Resources (zeg
maar: personeelszaken en ontwikkeling van de medewerkers) en het team van StudentLife, met 11
medewerkers. Daarnaast is hij directielid. We wisten al wel dat dit veel zou zijn, maar soms is er even geen
andere mogelijkheid. Heiko let goed op zichzelf –en als hij dat niet doet, doe ik het☺- maar heel lang gaat
hij dit niet meer volhouden.
Bid voor Heiko, dat hij samen met zijn collega-leiders de juiste keuze zal maken, die goed is voor Agapè
en voor hemzelf.

StudentLife
Op de foto zie je de medewerkers van StudentLife, die in een online bijeenkomst afscheid namen van hun
teamleider (voordeel van online meetings: er zitten twee medewerkers bij die in Rusland werken). Heiko is

geen onbekende bij StudentLife –we hebben 12 jaar bij StudentLife gewerkt-, en de medewerkers kennen
hem. Maar vanzelfsprekend is het lastig voor het team om te wennen aan een nieuwe interim teamleider.
Bid dat Heiko verbinding zal bewerken tussen directie, StudentLife en Agapè als geheel.

Kerk & Stad
Ook al mis ik –Agnes- het contact met kerken en het trainen: er blijft genoeg te doen. Vanuit huis heb ik
meegeschreven aan ondersteunend materiaal voor kerken die meedoen met de Er is hoop campagne. Zo
heb ik een ‘liturgie van hoop’ geschreven met liedsuggesties en een preekoutline. Daarnaast plaats ik als
redacteur verhalen op erishoop.nu, een site voor mensen die op zoek zijn naar God. Kijk maar eens op Er
is hoop/inspiratie. Als ik teveel binnen heb gezeten bezoek ik mensen uit mijn gemeente voor een praatje
of een interview. Ik zeg niet dat het me altijd lukt, maar de focus leggen om wat wel kan en daar creatief in
zijn, is een belangrijke sleutel om deze maanden goed door te komen.
Bid voor Agnes en team Kerk & Stad, dat we als de kerken weer open gaan er klaar voor zullen zijn kerken
te inspireren en ondersteunen met onze trainingen en de ‘Er is hoop’ campagne.

Welk geef-project maakt jou blij?

Nee, we vragen niet voor onszelf. We zijn dit jaar gegroeid in partners en zijn bijna weer
op ons oude niveau. Toch wil je misschien wat extra's geven, deze maand. Wij bevelen
twee projecten aan. Welk project maakt jou blij? Geef daaraan, met blijdschap en
dankbaarheid: een bijbelse manier om aan God terug te geven.

1. Lesbos: GAiN geeft verlichting in erbarmelijke omstandigheden.
2. StudentLlife: een gift voor coachingsgesprekken met studenten die op
zoek gaan naar God.

Kerst begint eerder dit jaar, zo lijkt het wel. Wij wensen jou en je dierbaren
goede feestdagen en een gezegend nieuw jaar. We mogen vol verwachting uitzien
naar wat God gaat doen in 2021. Misschien stuurt Hij Jezus wel terug, daar zien
wij naar uit! Dank je wel voor jouw betrokkenheid als partner of bidder. Hartelijke
groeten, 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
werk van 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. code 28571 Broek

Ons e-mailadres is: avdbroek@agape.nl.

