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Allerlei voorbereidingen… 
De afgelopen weken hebben gestaan in het teken van werkzaamheden afron-
den en overdragen, praktische zaken regelen, m’n spulletjes uitzoeken, con-
tact met allerlei lieve mensen en boven alles de rust zoeken, die in tijden 
van  zulke verandering, alleen bij God de Vader te vinden is. 

Begin maart was ik een week in Brussel waar ik een zogenaamde Kairos Cour-
se heb gevolgd. Zeer inspirerende dagen waarin gedegen studie werd gedaan 
naar Gods plan met de volken. Hoe het vanaf de schepping, waarover in Ge-
nesis wordt geschreven, altijd al Gods bedoeling is geweest dat alle volken 
gezegend en bereikt zouden worden met Zijn liefde. En de opdracht aan 
degenen die Zijn zegen hebben ontvangen, is om deze door te geven aan 
anderen. Er werd ingegaan op hoe dit zich door de eeuwen heen heeft ont-
wikkeld tot aan 2014 toe – en voor welke uitdaging we nu nog staan als het 
gaat om het bereiken van de natiën. Ook kwamen er vele praktische en nut-
tige zaken   die bij het uitstappen in een andere cultuur horen aan de orde. 
Deze dagen hebben me geholpen om mijn vertrek naar Borneo in een breder 
perspectief te gaan zien. Ik was al enthousiast, maar nu helemaal . 

Een speciaal moment was de zondag waarop me gevraagd werd iets van mijn 
plannen te delen in de gemeente waar ik als kind ben opgegroeid. Hoe bij-
zonder is het om te getuigen over het geweldige werk dat God in mijn leven 
heeft gedaan en nog doet, op het podium waar ik als klein kind rondkroop 
voordat we naar de kinderdienst gingen! En tussen de toehoorders allerlei 
mensen die me nog kennen vanuit die eerste 20 jaar van mijn leven. Fijn om 
hen te mogen vertellen over hoe God me heeft geroepen en over het won-
derlijke werk in de jungle van Borneo. 

Ook hebben we een bijzondere avond gehad met het gebedsteam. C2tN 
staat voor de roep van God voor de natiën, die hunkeren naar een persoonlij-
ke ontmoeting met hun Schepper. Hun harten zijn vaak al voorbereid en ze 
wachten tot dat er iemand komt die bereid is hen bekend te maken met de 
God van Liefde, in woord en daad. Alleen door gebed worden harten aange-
raakt: om de liefdevolle boodschap te brengen én te ontvangen. Een essenti-
eel onderdeel van elk werk in het Koninkrijk van God! Ik ben dankbaar voor 
zo’n geweldig team dat deze bediening meedraagt. 

Tussen alle bedrijven door ben ik ook bezig mijn huis op te ruimen: inmid-
dels is het hier half leeg – de andere helft bestaat uit dozen en uit te zoe-
ken spulletjes. Een mens verzamelt wat in 16 jaar!! Leuk om het allemaal 
weer eens in handen te hebben en op een goede manier te verdelen en een 
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Met nog maar een paar weken te gaan voor vertrek 
naar Borneo op 7 mei is het weer tijd voor een nieuws-
brief. Sinds het eerste exemplaar is er veel gebeurd! 



God showed how much he loved us by sending his one and only 
Son into the world so that we might have eternal life through 
him. This is real love - not that we loved God, but that he 
loved us and sent his Son as a sacrifice to take away our sins.  

1 Johannes 4:9-10 (NLT) 

 
herbestemming te geven.  

Tot slot hoop ik vele van jullie nog 
te zien tijdens de uitzegenings-
dienst op 4 mei. Zie elders in deze 
brief over dit moment van af-
scheid. 
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Contact gegevens 
 

Call2theNations 
 
 

Telefoon nummer tot begin mei:  
06-10568740 
 
E-mail adres:  
info@call2thenations.com 
 
Website: 
www.call2thenations.com 
 
Facebook: 
www.facebook.com/call2thenations 
 
Postadres vanaf 7 mei: 
Call2theNations 
PO Box 3203 
Kuching 93762 
Sarawak, Malaysia  
 
Voor financiële ondersteuning: 
NL67INGB0008201619  
t.n.v. Stichting Harvest Ministries  
o.v.v. Call2theNations 

Met vreugde kan ik melden dat mijn 
website en Facebook pagina bijna klaar 
zijn! Bedankt Steven en Anne voor jullie 
hulp hierbij!! Hierop is allerlei informa-
tie te vinden over Call2theNations en 
komen regelmatig opbouwende teksten. 
Uiteraard staan hier ook mijn nieuws-
brieven en blogs.  
Ga vooral eens even kijken en als je wilt 
like dan de FB pagina. 
www.call2thenations.com en 
www.facebook.com/Call2theNations 

Er staan nog een paar leuke 
spulletjes van mij op Markt-
plaats, onder andere een gre-
nen bed van 140 breed, een 
eettafel met 4 stoelen, een 
Zwitsers koekoeksklokje en 
allerlei kleiner spul.  
Kijk gerust even rond of er 
nog wat bruikbaars tussen 
zit:  
www.marktplaats.nl/
verkopers/13122149.html  

Bericht vanuit het ThuisFrontTeam: Afscheid op 4 mei 
Lieve familie, vrienden en gemeenteleden, op 4 mei aanstaande willen wij 
als gemeente Harvest Kris-Tina uitzegenen en een gezellig moment met 
elkaar hebben voordat zij op 7 mei vertrekt. Er is gelegenheid om haar 
persoonlijk gedag te zeggen en haar te zegenen in de vorm van een bemoe-
diging of envelopje (grotere cadeaus passen helaas niet zo goed in de kof-
fer...). Ook zal er iets te eten en te drinken zijn. Jullie aanwezigheid wordt 
zeer op prijs gesteld!  

Laten we vooral het feit, dat God onze Vader in deze tijd, nog steeds 
spreekt en mensen roept, vieren met elkaar en Hem alle eer geven! 

Zondag 4 mei, 13.00u in De Silo, Turfschipkade 1, Zoetermeer 

Nieuwtjes en Weetjes... 

http://www.call2thenations.com
http://www.facebook.com/Call2theNations
http://www.marktplaats.nl/verkopers/13122149.html
http://www.marktplaats.nl/verkopers/13122149.html


Om voor te bidden 
 

* Dat Gods liefdevolle roep voor de 
naties meer zal klinken en gehoord zal 
worden 

* Voorspoedige afronding zoals leeghalen 
huis, overdracht werkzaamheden, ed 

* Voor een goede tijd van afscheid met 
familie en vrienden 

* Voor een veilige reis en goede start in 
Living Waters Village 

* Voor financiële voorziening 

* Voor duidelijkheid op welke manier jij 
deze bediening eventueel kunt steunen 

Om voor te danken 
 

* Voor de geweldige afgelopen 
weken van voorbereiding 

* Voor alle steun en hulp die ik 
krijg van zovelen: ThuisFront 
Team, GebedsTeam en andere 
lieve mensen. Echt erg fijn! 

* Voor Gods voorziening op elk 
gebied 

* Voor initiatieven wereldwijd 
waarin mensen uitstappen om 
anderen tot zegen te zijn. Dat 
zovelen steeds meer omzien 
naar elkaar 

Psalm 104:24,30-31 
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Wat kan jij doen? 

 

Gebed 
Gebed is de belangrijkste motor van deze 
bediening en bovendien een geweldige manier om 
vanuit je binnenkamer mee te werken aan Gods 
werk aan de andere kant van de wereld. Hierboven 
staan enkele dank– en gebedspunten.  
 

Op de hoogte blijven 
Ik zal regelmatig een weblog bijhouden en een paar 
keer per jaar  een nieuwsbrief versturen.  Ik vind 
het superleuk ook berichtjes terug te ontvangen! 
Zie de Contact Gegevens op pagina 2. 
 

Financiële steun 
Deze bediening is afhankelijk van giften. Ik geloof 
in de belofte van Jezus in Mattheus 6:33; wanneer 
ik mijn energie richt op het Koninkrijk van God en 
Zijn gerechtigheid dan zal er geen tekort zijn. 
Als je me financieel wilt ondersteunen, vind je de 
informatie hiervoor onder Contact Gegevens. 

Let all that I am praise the Lord; with my whole heart, I will praise his holy name.                  Psalm 103:1 

 

U hebt zo geweldig veel goeds 
gemaakt, Here. U hebt alles 
met wijsheid gemaakt. De hele 
aarde is vol van Uw schepping.  

Als U Uw Geest stuurt, worden 
alle dingen gemaakt en alles op 
aarde lijkt nieuw te worden.  

De macht en majesteit van de 
Here blijven tot in eeuwigheid. 
De Here is blij met alles wat 
Hij heeft gemaakt. 


