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TH UIS
Valentijn: een traditie
voor de toekomst

In ons gezin proberen wij tradities te bouwen.
Tradities zijn regelmatig terugkerende gebeurtenissen die ons helpen herinneren wie wij zijn,
waar wij vandaan komen en waar wij naartoe
gaan.

Van
ons huis
naar
uw huis

Jef & Herlinde
De Vriese
Tervuursesteenweg 343
3001 Heverlee
Tel.: 016-200927

Vorig jaar, net voor Valentijn
kwam Herlinde met de idee
om voor de kinderen op
Valentijn een roos te kopen.
Valentijn is echter niet aan
mij besteed... commercieel,
oppervlakkig, werelds beeld
van liefde en romantiek.
Haar idee ging bij mij
rechtstreeks in het vertkaal
klassement...
Enkele dagen later hadden
wij het er met de kinderen
over en ik merkte - tot mijn
verbazing - onmiddellijk dat
zij dit echt op prijs zouden
hebben gesteld. Geen van
beiden heeft verkering, maar
blijkbaar vonden ze het wel
belangrijk dat wij in hun
zoektocht in het leven met
hen meedenken.
Ik was nog net op tijd om de

schade te herstellen. We
hebben dus rozen gekocht.
Aan elke roos hebben we
een kaartje gehangen met
de tekst: “Waiting for you
darling.”
“Wachtend op jou, liefste.”
Als je iets van de hedendaagse gospelmuziek kent,
dan weet je dat dit een zin
is uit een liedje van
Rebecca St. James.
We hebben in ons gezin dus
een nieuwe traditie. We
kopen jaarlijks met
Valentijn - zo lang de
kinderen geen verkering
hebben - een roos, met een
kaartje en telkens een
andere tekst.
Onze boodschap als ouder
is dat wij achter hen staan.
Wij bidden. Wij coachen.

Wij bemoedigen. Vooral in
belangrijke keuzen als het
kiezen van een levenpartner
willen wij steunend betrokken zijn. Soms denken we
dat dit de belangrijkste
drempel is die we met de
kinderen nog moeten
nemen. De keuze van een
levenspartner zal een diepe
stempel drukken op hun
toekomst.
Nu is het nog aan ons om
stempels te drukken. Die
stempels drukken wij met
tradities: elke dag minstens
één gezellige maaltijd
samen; elke week samen
een avond Gods Woord
lezen, onderzoeken en
bespreken wat het in ons
leven doet; elke maaltijd
aandacht voor elkaar en
voor de goedheid die God
die dag geeft; elke week een
dag waarop wij bidden voor
mensen die ons een kerstkaart stuurden; elke dag
eindigen met een knuffel;
elke maand iets opschrijven
waarvoor we God die
maand dankbaar zijn; elke
week een avond samen,
zomaar om te genieten; elke
zondag na de dienst samen
bespreken wat we van de
preek hebben geleerd; elke
avond even bij elkaar zitten
en gezellig kletsen; etc.
Hebt u tradities in uw gezin?

- Jef

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleid des Heren hand!
Hulp
van
uw huis
naar
ons huis
naar
mensen
in nood

Als je jong bent wil je graag weten hoe je leven
zal zijn. Wat is God met ons van plan?
Spannend!
Hallo!
Soms vraag ik mij wel eens
af wat er in de toekomst zal
gebeuren. Wat is Gods plan
met mij? Waar zal ik over
tien jaar staan? Geen
gemakkelijke vragen om te
beantwoorden… Ik kom
dan ook telkens weer bij
hetzelfde besluit. Ik weet
alleen waar ik nu sta en ik
kan vandaag Zijn plan stukje
bij beetje ontdekken door
Hem te zoeken en Zijn
Woord te bestuderen.
Ik heb in het begin van dit
jaar het voorrecht gekregen
om samen met een andere
studente een meisjesgroep
op te starten en te leiden in
Ichtus, een studentengroep.
We komen wekelijks samen
om 1 uur intens met bijbelstudie bezig te zijn. De
studies gaan over bijbels
vrouw-zijn, een onderwerp
waar ik veel vragen bij had.
Door deze groep heb ik
echter iets meer leren zien
van Gods bedoeling met de
mens en de vrouw in het
bijzonder. Het is fantastisch
om samen te ontdekken wat
Gods oorspronkelijke plan
was voor de vrouw. En wat
nog meer is, dat oorspronkelijke plan kunnen we zelfs
vandaag nog nastreven! Het
gaat zoveel verder dan ik
ooit had kunnen denken.
We worden bemoedigd door
datgene wat God zelf heeft

gezegd en tegelijkertijd
bemoedigen we ook elkaar
als zusjes.
Ook al zijn we nog niet zo
lang bezig met deze groep,
toch zie ik God werken. Het
is mijn verlangen om
hiermee door te gaan. Bid u
mee?
Dit is nu het tweede jaar dat
ik viool studeer in Brussel en
ik doe het nog altijd met
plezier. Het is ongelooflijk
dat ik dit kan doen. Ik weet
dat ik nog hard zal moeten
werken en mijn techniek zal
moeten bijschaven. Het is
een studie die nooit gedaan
zal zijn. De perfectie zal ik
hier nooit bereiken, maar ik
moet het wel nastreven.
Ik weet niet wat de toekomst
zal brengen, wat Gods plan
is met de meisjesgroep en
met mijn vioolstudie. Ik weet
niet wat Hij nog allemaal in
mijn leven zal brengen. Hij
weet het en dat is genoeg.

- Joke
Hallo iedereen!
Op het moment dat ik dit
hier schrijf is het paasvakantie. Lekker uitrusten dus,
maar ook wel werk maken
voor school.
Voor geschiedenis moeten

Elke gift aan het CPC, met vermelding ‘fam.
De Vriese’ wordt gebruikt voor ons salaris.
Giften zonder vermelding gaan naar het CPC.
Hartelijk dank aan allen die ons steunen!
Zo is ons werk ook uw werk.
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we een werk maken over de
actualiteit van Israël.
Gedurende ongeveer vier
maanden hebben we
krantenartikels bijgehouden,
geknipt en geplakt. Het
resultaat is een dikke map
met alle actuele onderwerpen wat betreft Israël.
Aangezien we ook een
historische inleiding moesten geven, heb ik de hele
lijdensweg van het uitverkoren volk van God kunnen
volgen. Het sluit mooi aan
op de verhalen die we in de
Bijbel kunnen lezen.
De joden hebben zware
jaren van vervolging gekend. Ook vandaag nog
kennen ze ongelofelijke
moeilijkheden. Maar ze
houden stand. Gelovige
joden weten wat Gods
bescherming is.
Voor dat ik dit werk deed
dacht ik daar vaak niet bij
na. Maar eigenlijk is Gods
bescherming wel ‘wauw’.
Wat er ook gebeurt, wat wij
ook doen, Hij zorgt voor
ons.
Ik heb ook mogen ontdekken hoe mijn interessen
aansluiten bij een mogelijke
studiekeuze voor volgend
jaar. Aangezien ik graag
wetenschappen en ook
wiskunde doe, ga ik ingenieur studeren. Ik hou er wel
van moeilijke problemen op
te lossen.

- Linde

Ons en uw project:
Gods Woord
naar harten
en huizen
van mensen

Voor de

Bedieningen die uw gebed
nodig hebben
De zegen des Heren is onze kracht. Hoe kunnen wij zonder Hem leven
en werken? Onmogelijk! Uw gebedsbetrokkenheid is voor ons heel
belangrijk. Maar wij bidden ook wekelijks voor u! Stuur ons een kaartje
met uw gebedsonderwerp!
Wij zijn ontzettend blij met
het programma ‘Family
Builders - Bouwen aan je
gezin’. Aan anderen mogen
tonen hoe God in ons gezin
werkt is een enorm voorrecht. We hopen en bidden
dat veel gezinnen bemoedigd mogen worden om
Gods Woord in hun dagelijkse omgang met elkaar
centraal te stellen.
Herlinde werkt in het kader
van ‘Van vrouw tot vrouw’
van Focus on the Family
aan het ‘Appels van Goud’
programma. Na de zomer
willen we het materiaal
graag beschikbaar stellen in
de vorm van een boek. Dat
vraagt nog veel culturele
aanpassing!
De ontwikkelingen in het
CPC zijn zeer bemoedigend.
Het is een verademing om
met goede collega’s samen
te werken en in eenheid
hetzelfde doel na te streven.
Bid dat God ons beschermt
in ons streven. Wij beseffen

dat onze onderlinge eenheid
en gelijkgestemde visie van
levensbelang zijn voor een
vruchtbaar werk.
De laatse maanden worden
we steeds opnieuw geconfronteerd met noden en
problemen in de levens van
voorgangers en oudsten.
Meestal gaat het over
mensen die uitgeblust zijn,
in zonde zijn gevallen of die
in onenigheid met elkaar
leven. Dat is pijnlijk! Bid om
wijsheid in onze betrokkenheid! Dank voor ons ‘Herder
voor herders’ programma,
waarin het ‘herdersverbond’, leiders stimuleert
om geestelijk steunend met
elkaar op te trekken.
Dank voor ‘No Apologies,
De Waarheid over leven,
liefde en seks’. Onze doelgroep zijn tieners en jeugdgroepen. In Vlaanderen
loopt het in samenwerking
met het Evangelisch Jeugdverbond en met de steun
van de Vlaamse Gemeen-

schap. In Nederland bidden
we voor openheid in de
scholen.
Linde heeft besloten zich in
september te laten dopen.
Zij wil graag zoveel mogelijk
vriendinnen uitnodigen. Bidt
u mee?

bouw
van een
geestelijk
huis

(Vervolg van bladzijde 4)
Het werd een boeiend
verhaal over twee vrouwen
die elkaar vonden in
afwachting van het plan dat
God in hun leven ontvouwde. Hun passie was
duidelijk: alle lof komt God
toe want Hij is de Allerhoogste! Dit was hun vreugde, dit
was het doel van hun
vriendschap, dit gaf vorm
aan hun relatie van mentorschap.

- Herlinde
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Wie thuis
wil zijn
in de
bediening
moet eerst
thuis
bedienen...

Appels van Goud:
bouwen aan de toekomst
Vorige zondag lazen we met ons gezin uit de
brief aan de Hebreeën 9:13-15 over het offer
dat Christus bracht. Het was net Pasen.
Pasen is het moment bij
uitstek om te overdenken
dat Christus een smetteloos
offer bracht om ons bewustzijn te reinigen van dode
werken om de levende God
te dienen. Maar wat
betekent dit nu precies? Op
welke manier wordt ons
bewustzijn gereinigd? Wat
zijn dan de dode werken?
Met welke werken zullen wij
onze levende God dienen?
Christus is onze middelaar
en heeft in Zijn opstanding
de dood overwonnen. De
geroepenen ontvangen de
eeuwige erfenis! Wow!
De winterperiode was een
tijd van nieuwe uitdagingen
in ons huis. Vanaf september nodigde ik vijf vrouwen
uit voor een pilootprogramma onder vrouwen.
Het is een programma
waarin mentorschap centraal staat: oudere vrouwen
onderwijzen jongere vrouwen naar het voorbeeld van
Titus 2:3-5:
“Oude vrouwen eveneens,
priesterlijk in haar optreden,

niet kwaadsprekend, niet
verslaafd aan veel wijn, in
het goed onderrichtende,
zodat zij jonge vrouwen
opwekken man en kinderen
lief te hebben, bezadigd,
kuis, huishoudelijk, goed en
aan haar man onderdanig te
zijn, opdat het woord Gods
niet gelasterd worde.”
Appels van Goud is een
boek vertaald uit het engels
en behandelt zes thema’s
vanuit de Titus opdracht.
We waren zes avonden
samen rondom deze studies
én een kookdemonstratie.
Want elke avond stond een
menu op het programma en
hebben we samen lekker
gegeten. We hebben veel
samen gelachen, gebeden,
gediend en vriendschap
gedeeld.
Ik weet nog niet hoe dit
programma vorm moet
krijgen in de toekomst. Ik
weet dat vrouwen nood
hebben aan vriendschap en
een avondje uit met vriendinnen kan deugd doen. Ik
ontdekte hoezeer ik ervan

genoot om mijn vriendinnen
te verwennen en deze
avonden waren, denk ik,
voor hen en voor mij een
feest. Om de mannen niet
helemaal te vergeten
hebben we hen voor een
laatste avond, een ‘Appeldiner’, uitgenodigd.
Tijdens de Appels van Goud
avonden liep er thuis een
ander project. Jef nam de
meisjes mee uit eten. Omdat
Joke en Linde elk hun
activiteiten hebben, waren
er avonden dat hij tweemaal
uit eten ging. Eerst met de
ene, daarna met de andere.
Zo werd het Appels van
Goud project iets waar we
allemaal naar uitkeken. God
is goed.
Dit voorjaar nodigde een
vrouwengroep uit Gent me
uit om een studie te geven.
Ik mocht zelf een onderwerp
kiezen. Mijn keuze werd
bepaald door mijn ervaring
van voorbije winter: vriendschap. Ik ging op zoek in het
boek Spreuken en sloot de
studie af met het voorbeeld
van de vriendschap tussen
Maria en Elisabeth.
(Vervolg bladzijde 3)

Antwoordstrook
 Ja, stuur mij jullie nieuwsbrief voor persoonlijk gebed.
 Ja, stuur mij de nieuwsbrief van het Centrum voor Pastorale Counseling.
 Ja, stuur mij de nieuwsbrief van Stichting Chris.
 Ja, ik verbind mij tot een financiële steuning van ______________ per maand.
 Ja, stuur mij het boek ‘Het Meesterwerk’ (16,95 euro excl. porto).
Naam: ____________________________________
Straat en nr.: _____________________________________
Postcode: ___________ Plaats: _________________________

4

Jef & Herlinde

Wie voor ons wil bidden kan deze nieuwsbrief
Centrum voor
ontvangen. Giften kunnen terecht bij het CPC,
Pastorale Counseling
met vermelding ‘Fam. De Vriese’.
St. Jansbergsestwg. 97
Bank België: CPC v.z.w.: 230-0088705-67.
B-3001 Heverlee
Giro Nederland: St. CPC: 456684.
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