Nieuwsbrief Richard en Emke de
Jager
Lieve vrienden en familie,
Terugkijkend op het meest vreemde beursjaar tot nu toe, schrijven we deze
brief. We hebben dit kalenderjaar welgeteld 3 beurzen bezocht en voor de rest
is alles afgezegd. In het afgelopen jaar hebben veel gevoelens elkaar
afgewisseld. Vooral het besef dat het langer zou gaan duren dan we
aanvankelijk dachten, was een teleurstelling. Toch zijn we ervan overtuigd dat
deze tijd voor de Heer niet als verrassing kwam en ook dat het voor ons geen
verloren seizoen is.
Terugkijkend is er genoeg wat we wél konden doen. Er is bijvoorbeeld een
prachtige nieuwe stand gebouwd, die we konden gebruiken als studio voor de
opnames van de videolessen voor de online evangelisatietraining. We streven
ernaar de training eind december af te hebben. In de maanden januari en
februari is er dan tijd om de eerste cursisten de kans te geven om de training
te doorlopen. De training is zo opgezet dat elke deelnemer na het kijken van

een videoles zelf aan de slag gaat met de verwerking door middel van het
maken van opgaven. Omdat de opgaven uit open vragen bestaan, zal de
feedback dus ook persoonlijk afgestemd zijn. Zo hopen we dat elke cursist na
de online training niet zozeer wat kennis opgedaan heeft, maar toegerust en
aangemoedigd is om zelf het evangelie met anderen te delen.
Op de planning voor dit jaar staat nog een spreekbeurt op een
vrouwenochtend in Bodegraven, en in het nieuwe jaar mag ik een training
geven bij een paar studentenverenigingen. Inmiddels gloort er langzaamaan
ook wat licht aan de horizon van beursland, en zo hebben we goede hoop dat
de eerstvolgende beurs (in maart) door kan gaan. Wat kijken we er naar uit om
eindelijk de beursvloer weer op te mogen!!

TFC
In de afgelopen jaren was het voor ons een zegen om zo af en toe eens
uitgebreid de tijd te krijgen om met onze TFC te praten over hoe we werken en
leven. De vragen die ze stelden hielpen ons om te reflecteren op de keuzes die
we maakten en op de balans tussen gezin en werk. Hun betrokkenheid en
gebed was bemoedigend. Jaap en Frouwke Noorlander zullen onze TFC nu
verlaten. Jaap en Frouwke weten als geen ander wat dit werk inhoudt en
daarom was het extra fijn dat zij deze rol op zich hebben genomen deze eerste
5 jaar. We zijn dankbaar voor de tijd en energie die zij, ook via de TFC, in ons
geïnvesteerd hebben en we willen deze ruimte gebruiken om hen ook langs
deze weg heel hartelijk te danken voor hun liefde voor de Heer Jezus en voor
ons! Er is nog geen nieuwe versterking gevonden voor Frans en Liset.

Met ons drietal gaat het heel goed!
Ook voor hen was het een vreemd
jaar. Door de online lessen en onze
nieuwe agenda waren we extra veel
samen. Wat is het dan een zegen
dat we het goed hebben met elkaar
en dat 'veel samen' vooral veel
gezelligheid betekent. We vinden het
heerlijk om hun ouders te zijn en
hen te mogen zien opgroeien!

Tot slot...
We willen jullie danken voor het lezen van deze brief, maar bovenal ook voor
jullie liefdevolle ondersteuning op allerlei manieren. Het was niet altijd
makkelijk. Vooral vragen 'of we nu weer gaan werken' vond ik moeilijk. Je voelt
je schuldig en wil het liefst elke minuut kunnen verantwoorden. Maar het was
bevrijdend om te leren zien dat de Heer er niet op die manier naar kijkt. En om
dat aan ons te leren, gebruikte Hij ook jullie! Op het moment dat ik me zo
ontredderd voelde in het voorjaar omdat ik niet door kon werken volgens mijn
planning, stuurde er iemand anoniem een 1000-stukjespuzzel. Toen we ons
bezwaard voelden dat het langer ging duren, gaf iemand een envelop met
inhoud die speciaal bedoeld was voor iets leuks voor ons gezin. Op momenten
dat we ontmoedigd waren, kwam er een kaartje of een appje. En in de
contacten met beursorganisaties gaf de Heer bemoedigende openingen in
contacten. Het zijn maar een paar voorbeelden. We zijn dankbaar voor jullie
gebed, betrokkenheid en voor financiële ondersteuning!
We wensen jullie goede feestdagen, en de zegen van onze Heer Jezus voor het
komende jaar. Hij komt spoedig!!
Een hartelijke groet,
Richard en Emke

Meer lezen over het werk van de Bijbelstand? De decembernieuwsbrief lees je
hier!

Wanneer je het op je hart hebt om ons financieel te ondersteunen, kun je je gift overmaken naar:
- Stichting Nehemia, NL48 INGB 0003.3992.00 o.v.v. 'Project evangelisatie Alphen aan den Rijn'
of naar:
- Stichting tot Bevordering van Evangelisatie, NL35 INGB 0000.9432.00 o.v.v. 'Project evangelisatie
Alphen aan den Rijn.
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