U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik God ben.
Jesaja 43:12

Lieve allemaal,
Fijn dat je onze nieuwsbrief in handen hebt! We
praten jullie graag bij over ons gezin en de
veranderingen rond ons dagelijks werk. Het eerste
half jaar is omgevlogen. Naast dat we hard hebben
gewerkt en beginnen te wennen aan dit nieuwe
leven, hebben we ook erg genoten van alles wat we
mochten doen en meemaken.
Aan het werk…
De eerste maanden van dit jaar waren we druk met
diverse beurzen. Wat zijn er veel hoogtepunten
geweest! Wil je bidden voor wijsheid bij het
onderhouden van contacten na een beurs?
We hebben gewerkt aan een kinderfolder waarin
op een begrijpelijke manier het evangelie wordt
uitgelegd. Verder hebben we plannen gemaakt
voor een nieuw Bijbelstandthema: ‘Jij bent geliefd –
welkom thuis!’ Inmiddels is Richard druk bezig met
de bouw daarvan in de loods. Het is ontzettend
mooi om zo’n project samen te zien groeien!

Een klap in je gezicht!
Strijdlustig staat ze voor me - haar ogen spuwen
vuur. ‘En wat doet Jezus dan met je hè, wat
verandert dat?’ Ze laat geen ruimte voor antwoord,
maar ratelt door over haar eigen ideeën. Dan
brengt ze haar gezicht ineens heel dicht bij het
mijne en spuugt de woorden uit: ‘Als jij mij nu in
mijn gezicht zou slaan, sla ik jou keihard terug!’
Enigszins verbouwereerd denk ik na over mijn
reactie. Dan kijk ik haar onbevangen aan en zeg:
‘En als jij mij in mijn gezicht slaat, mag je ook op
mijn andere wang slaan’. ‘Jij bent gek!’ klinkt het
hartgrondig. ‘Ja…’ grinnik ik. ‘Dat is wat Jezus met
je doet. Gek he? Zonder Jezus zou ik ook
terugmeppen hoor!’ Nu heb ik haar aandacht
gevangen en kan ik vertellen over deze Jezus, die
zoveel om haar geeft.
Het is zo geweldig om te zien hoe verschillend alle
mensen zijn en hoe God wijsheid geeft om te
antwoorden – ook op rare uitspraken…!

De loods…
We kunnen vertellen dat we per 1 september de
sleutel krijgen van een prachtige loods héél dicht
bij ons huis! We zijn hier erg dankbaar voor. Het zal
voor Richard ontzettend veel reistijd schelen en hij
kan meer werk oppakken, ook bijvoorbeeld onder
schooltijd wanneer er beurzen zijn.

Ons gezin
Inmiddels heeft Joost zijn eigen krantenwijk, gaat
Hannah bijna naar de middelbare school en heeft
Maaike veel meer tijd om met papa te stoeien.
Toen we dit voorjaar met de kinderen wandelden
op de Veluwe, verzuchtten ze zo vaak hoe leuk het
was om ‘iets met z’n allen te doen’, dat we ons
realiseerden hoe belangrijk en nodig het is om heel
bewust ‘vrij’ te plannen. Het gevaar bestaat om
altijd bezig te zijn. En tegelijkertijd, nu al het
beurswerk niet meer in ‘vrije tijd’ gepropt hoeft te
worden, geeft het ook een heel stuk rust in ons
gezin en genieten de kinderen ervan om papa vaker
te zien. We kijken uit naar de zomervakantie, als
we met elkaar gaan kamperen in Frankrijk.
Gedeelde baan
Het ‘samen werken’ heeft ook invloed op het
huishouden. Juist op het moment dat je denkt: wat
vullen we elkaar toch gewéldig aan, ontdek je zo’n
‘vergeten taak’ zoals de strijk – die vroeger strak in
het schema hoorde… ;-). Het is fijn en gezellig om
als echtpaar zo veel samen te werken, met
vakkundige coaching van onze collega’s en lieve
vrienden Jaap en Frouwke Noorlander. En dat voor
de beste Werkgever!

God zorgt!
God heeft velen van jullie gebruikt om iets van Zijn
Vaderhart aan ons te laten zien. Dankjulliewel.
We weten ons veilig bij Hem!
Lieve groet,
Richard en Emke

