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De volgende stap… 
Deze nieuwsbrief wil ik beginnen met groot nieuws… Zoals jullie wellicht 
weten heeft Call2theNations als visie het verspreiden van Gods boodschap 
van Redding en Liefde aan met name volken en stammen waar nog geen be-
kendheid met het evangelie is. Ten einde hieraan meer handen en voeten te 
kunnen geven zal ik een tijd ingaan van training en toerusting in zowel theo-
rie als praktijk. Als eerste ga ik eind april een 6-weekse cursus volgen, de 
zogenaamde Nations Course. Deze wordt gegeven door de internationale 
zendingsorganisatie World Outreach International en zal plaatsvinden in 
Chiang Mai, Thailand. Tijdens deze weken zal ik van alles leren over het le-
ven te midden van een andere cultuur, evangelie verkondiging, valkuilen en 
hoogtepunten op het zendingsveld en nog een heleboel meer. 

Later in het jaar zal ik verhuizen naar het Indonesische eiland Sumatra om 
deel uit te gaan maken van een missionteam daar. Het is een twee jarig pro-
ject waarbij het team te midden van de bevolking woont en door het opbou-
wen van relaties ingangen zoekt om hen tot zegen te zijn. Het team bestaat 
uit een aantal jonge Indonesiërs en een paar Westerlingen en zal begeleid 
worden door een groep ervaren zendelingen van World Outreach. Ook hier-
in zal het element van samen leren centraal staan. Ons gebed is dat er tij-
dens deze periode openingen zullen ontstaan om het evangelie bekend te 
maken en één of meerdere huiskerken te starten. Alles bij elkaar een enor-
me uitdaging waar ik erg naar uitzie. 

Maar voordat het zover is zal ik na de cursus in Thailand eerst nog wat tijd 
doorbrengen bij vrienden in Maleisië voor verdere voorbereiding en het 
leren van de taal; ik hoop ook nog gelegenheid te hebben om voor een break 
naar Nederland te gaan. Op dit moment staan mijn dagen in het teken van, 
voorbereiden, afronden, al mijn spulletjes weer in mijn koffer zien te pas-
sen en afscheid nemen in Living Waters Village waar ik half april zal ver-
trekken.  

Hoewel de plannen voor Sumatra al langere tijd in mijn hart aan het ontkie-
men zijn, ben ik nu ineens in een stroomversnelling gekomen vanwege de 
cursus in Thailand. Omdat ik sterk ervaar dat dit de juiste stappen zijn 
durf ik nu het inmiddels vertrouwde hier weer achter me te laten en in ge-
loof vooruit te gaan. 
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Mijn eerste jaar op het zendingsveld zit er bijna op. 
Tijd voor terugblikken en vooruitkijken. Lees in deze 
nieuwsbrief van alles over de volgende fase in de be-
diening van Call2theNations. 



For ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God 
made, they can clearly see his invisible qualities—his eternal power and divine nature. So they have no 
excuse for not knowing God.        Romeinen 1:20 (NLT) 

 

 
Terugblik... 
Ik kan me haast niet voorstellen 
dat er al weer bijna een jaar 
voorbij is sinds ik op Schiphol 
stond om de stap naar hier te 
maken. Een bewogen jaar met 
veel hoogtepunten en voldoening. 
Veel hierover is te lezen in de 
diverse nieuwsbrieven en blogs 
(zie de website) dus ik wil hier 
niet te veel in herhaling vallen.  

Ik kijk terug op een bijzonder 
jaar waarin ik veel geweldige  
 

 

mensen heb ontmoet en kinderen 
en jongeren heb zien ontwikkelen 
en groeien in geloof. Om een paar 

hoogtepunten te noemen: de 
avonden met de meidengroep, 
het Nieuwjaars vreugdevuur, de 
barbecue met docenten, vele 
gesprekken met Indonesiërs, het 
gezamenlijk gebed voor zoveel 
situaties en de wonderbaarlijke 
genezingen waarvan ik getuige 
mocht zijn. Er waren ook moeilij-
ke momenten zoals de vele maan-
den van ziekte—maar ook dat is 
een bijzondere ervaring geweest 
waarin ik veel geduld heb geleerd 
en de liefde en aanwezigheid van 
God in mijn leven op een heel 
persoonlijke manier heb mogen 
beleven. Het leven in een andere 
cultuur is heel verrijkend en een 
geweldige uitdaging zowel voor 
ons Westerlingen als de Indone-
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Contact gegevens 
 

Call2theNations 
 
 

Telefoon nummers  
Indonesië: #6282255917349 
Maleisië: #60168566327 
 
E-mail adres:  
info@call2thenations.com 
 
Website: 
www.call2thenations.com 
 
Facebook: 
www.facebook.com/call2thenations 
 
Correspondentie adres in NL: 
Call2theNations 
Merwe Donk 76 
4207 XB Gorinchem 
 
Voor financiële ondersteuning: 
NL67INGB0008201619  
t.n.v. Stichting Harvest Ministries  
o.v.v. Call2theNations 

Met de meidengroep 
zijn we de afgelopen 
tijd bezig geweest met 
het scheppingsverhaal. 
We stonden onder an-
dere stil bij de vraag 
wat Romeinen 1:20 voor ons betekent: 
kijk eens om je heen in de natuur (dat is 
hier wat eenvoudiger dan in Nederland…) 

en ontdek Gods ka-
rakter en kracht in 
alles wat Hij gemaakt 
heeft. Van de ontdek-
kingen werden mooie 
tekeningen gemaakt: 
een plant die zijn bla-
deren in aanbidding 

opheft, mieren die niet willen 
slapen omdat ze altijd aan 
het werk zijn, een vlinder die 
van bloem tot bloem vliegt om 
glimlachjes te verspreiden en 
nog een heleboel meer creati-
viteit.  

siërs: waar wij vaak gericht zijn om een taak zo snel en efficiënt mogelijk 
uit te voeren gaat het bij hen veel meer om relaties en tijd nemen voor 
elkaar. Over iets wat wij misschien in 10 minuten zouden beslissen wordt 
hier 2 uur overlegd. En dan het verschil in eten: een maaltijd, hoe uitge-
breid ook, wordt als vasten beschouwd als er geen rijst bij zit—zonder 
rijst is het gewoon niet compleet terwijl ik uitkijk naar weer eens gewoon 
aardappel of een broodje gezond.  

Hoe dan ook, het was een geweldig jaar en ik neem hier met pijn in mijn 
hart afscheid. Maar ook met vreugde omdat ik niets liever wil dan aan de 
hand van God te volgen in de richting die Hij wijst. Zijn hart gaat uit naar 
het redden van verloren zielen en het is een voorrecht Zijn mede-
arbeider te zijn. Alle eer aan God onze Heer! 

Tot slot wil ik jullie als achterban heel hartelijke danken voor alle steun in 
het afgelopen jaar in de vorm van bemoediging, financiën, gebed en zoveel 
meer! Jullie zijn een grote zegen voor me! 

Leren van de schepping... 



Om voor te bidden 
 

* voor rust en duidelijkheid in deze 
periode van verandering 

* voor een leerzame tijd in Thailand 

* voor het team in Sumatra en de 
plaatselijke bevolking daar 

* voor financiële voorziening 

* voor blijvende gezondheid en 
toename van energie 

* dat ik het Indonesisch goed onder 
de knie zal krijgen 

Om voor te danken 
 

 * voor de nieuwe deuren 
die de Heer voor me 
heeft geopend 

* voor herstel van mijn 
gezondheid 

* voor een zeer gezegend 
jaar van dienstbaarheid 
en groei in Living Waters 
Village 

* dat God in alle noden 
heeft voorzien 
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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 onder de 
volken aan de andere kant van de wereld. Hierboven 
staan enkele dank– en gebedspunten.  
 

Op de hoogte blijven 
Ik houd regelmatig een weblog bij en verstuur een 
paar keer per jaar een nieuwsbrief. 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. 

O Lord, our Lord, your majestic name fills the 
earth! Your glory is higher that the heavens. 
When I look at the night sky and see the work 
of your fingers—the moon and the stars you set 
in place—what  are mere mortals that you 
should think about them, human beings that you 
should care for them?           Psalm 8:1,3 (NLT) 

Zie ik sterren aan de hemel staan, 
aan de donkerblauwe lucht de maan, 
is het of de nacht mij noemt de naam van 
een machtig God. 
 

Zie ik ‘s morgens weer de zon opgaan, 
in het veld de bloemen opengaan, 
is het of de dag mij noemt de naam 
van een machtig God. 
 

Deze God die aard’ en hemel schiep 
Is dezelfde God die mij eens riep 
Uit het duister tot Zijn eeuwig licht, zodat 
ik elke dag Hem Vader noemen mag, en— 
 

Die Zijn liefde aan mij openbaart, 
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in Zijn hand bewaart: 
Hoe groot is God voor mij! 
 
Song R. Carmichael: He’s everything to me 


