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TH UIS
Volwassenheid komt
niet zonder inspanning
Wij zijn God dankbaar voor al het goede dat
Hij in ons gezin doet. Toch loopt het bij ons
ook niet van een leien dakje. Geestelijke groei
vergt volharding en inspanning. God werkt
door verdriet en lijden.

Van
ons huis
naar
uw huis
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Sommige mensen hebben
de indruk dat bij ons alles
‘vanzelf’ gaat. De waarheid
is anders. Ook ons leven is
getekend door de zonde en
het lijden van deze wereld.
Ook voor ons kost groeien in
onderlinge liefde de dood
van de oude mens en
toewijding aan het kruis van
Christus. Wij hebben vaak
op pijnlijke wijze geleerd ons
vertrouwen op Christus te
stellen. Zonder Hem kunnen
wij niets doen.
Nauwgezet kiezen
Geestelijke groei vergt de
topinspanning van een
topatleet. Hij heeft er alles
voor over. Dus willen wij ook
nauwgezet kiezen waar we
onze tijd aan besteden, met
welke vrienden we omgaan,
welke TV programma’s we

bekijken (geen meer, de
tegenwoordige decadentie
wiegt geleidelijk aan ons
geestelijk leven in slaap),
welke boeken we lezen, etc.
Bewust handelen
Wat zou Jezus doen? Zou
ik verder doen met wat ik
doe wanneer Jezus aan de
deur zou staan en binnen
wil komen? Is wat ik doe
een offer aan God? Eert dit
God en maakt het Hem
blij? Leef ik in de tegenwoordigheid van God?
Dat vraagt dus een bewust
zijn van Gods aanwezigheid, een intieme omgang
met Hem, elke minuut van
de dag. De psalmist had
zich voorgenomen God 7
maal per dag te loven (Ps.
119:164). Even stille tijd
doen is dus onvoldoende!

Goede voornemens
Job nam zich voor geen
maagd aan te kijken (Job.
31:1). Daniël nam zich voor
zich niet te verontreinigen
(Dan. 1:8). Sommige
dingen moeten we gewoon
niet doen. Maar om te
voorkomen dat we struikelen moeten we ons ook
vooraf voornemen ze niet te
doen, niet in de buurt te
komen, er afstand van te
nemen, etc.
Volharden
Oefening heeft als effect
dat iets wat regelmatig
wordt herhaald, stilaan tot
onze natuur gaat behoren.
Wie wat hij geleerd heeft
echter niet in praktijk blijft
brengen, zal spoedig uit
conditie geraken. Elke
voortgang is immers onmiddellijk onderhevig aan
verval. De zondige begeerte
die in ons woont gaat niet
met rust, maar trekt voortdurend tegen onze ziel ten
strijde. Onoplettendheid en
verslapping zijn het ergste
wat een atleet kan overkomen. Dat geldt ook voor
het geestelijk leven.
Ondanks ons regelmatig
falen, blijft God steeds aan
onze zijde staan.
Immanuël, God met ons.
Dat is geen grootspraak.
Dat is een verklaring van
afhankelijkheid in de strijd.

- Jef

Volwassen
in kinderschoenen
Hulp
van
uw huis
naar
ons huis
naar
mensen
in nood

2006 is voorbij... onze kindertijd ook.
Maar God gaat met ons op weg.
Spannend!
Hallo,
Mocht u het nog niet
gemerkt hebben: de tijd
heeft hier niet stilgestaan.
Deze zomer ben ik 20
geworden, en stilaan
beginnen de kinderjaren
definitief uit het zicht te
verdwijnen.
In de wereld om me heen
gaan leeftijdsgenoten op
zoek naar het doel van hun
leven. Wat willen ze
bereiken, waar willen ze
voor gaan? Geen simpele
vraag. Of toch wel?
Ik kan u op dit moment
niet veel vertellen over mijn
toekomst. Gelukkig is er
Iemand die dat wel kan.
Mijn Vader weet precies
waar ik naartoe ga en hoe
ik daar zal aankomen. Als
u mij dus vraagt waar ik
voor wil gaan, is mijn
antwoord: leren leven in
afhankelijkheid van God en
Zijn doel voor mijn leven
ontdekken. En hoe vaag en
onvolledig dat soms ook
lijkt, het is waar. Ik wil leren
een leven te leiden dat Hem
toegewijd is. Met vallen en
opstaan wil ik leren Hem te
vertrouwen. Als een kind in
de armen van zijn Vader.
In die afhankelijkheid wil ik
ook mijn studies verder
afmaken. Ik zit ondertussen
in 2de bachelor Toegepaste
Wetenschappen. Omdat ik
al wat vrijstellingen heb van

dit jaar, neem ik ook al 3
vakken op van het 3de
bachelorjaar. Het is dus een
voltijds programma, wat
een hele hoop tijd in beslag
neemt. Maar ik geniet
enorm van de vrijheden van
het studentenleven. Ook
muziek is nog steeds een
grote hobby. Een paar jaar
geleden heb ik de
muziekschool voor piano
afgemaakt. Voor dwarsfluit
volg ik nog steeds les, wat
telkens een leuke afwisseling
is met de vele lesuren.
Verder geniet ik ook van
contacten in ichtus Leuven,
een christelijke studentenvereniging. Dat is zeker een
gelegenheid om andere
christelijke studenten te
leren kennen en vriendschappen te bouwen.
Gods zegen allemaal!

- Linde
Hallo!
We draaien de tijd terug tot
14 februari. Valentijnsdag.
Een dag met een traditie
voor de toekomst. Een dag
met een roosje. Zo’n drie
jaar geleden kregen Linde
en ik onze eerste
Valentijnsroos van mama
en papa. Gewoon voor de
symboliek. We hadden geen
van beiden verkering en tot
die tijd zouden zij ons een
roos geven. Een aanmoedi-

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! Zo is ons werk ook
uw werk. Website: www.devriese.eu
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ging om de keuze van
verkering samen met God
te maken. Het hielp me in
de periodes waarin ik over
mijn toekomst nadacht.
Wat wil God van mij? Wat
is Zijn plan met mijn leven?
Ik keek naar die roosjes en
ik wist dat God alles in Zijn
handen heeft. Het was een
bemoediging te weten dat ik
me geen zorgen hoefde te
maken.
Ik was bereid heel lang te
wachten met verkering.
Maar die kwam toch iets
sneller dan ik had gedacht… Want ongeveer een
jaar geleden heeft die
traditie een nieuw perspectief gekregen! Ik heb
namelijk Johan ontmoet…
en de rest kan je al raden:
ik heb verkering! Dit is best
wel een spannende periode
voor mij. Een nieuwe
geschiedenis? Een plan van
God? Iets om uit te zoeken!
Gelukkig mag ik weten dat
God mijn leven in Zijn hand
houdt. Ik kan Hem ook in
veranderingen vertrouwen!
Er zijn natuurlijk ook dingen
die niet veranderen en waar
ik God ook in mag
vertrouwen. Mijn studies
bijvoorbeeld. Ik studeer nog
steeds viool aan het
conservatorium in Brussel.
Dit academiejaar ben ik
ook begonnen met stages
aan de muziekschool in
Leuven. Ik krijg dus de kans
om aan kinderen een
aantal keer vioolles te
geven. Heel erg boeiend en
leerrijk! Ik ben altijd gewend
om zelf les te krijgen, nu sta
ik eens aan de andere
kant…

- Joke

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

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!
Er zijn steeds meer
gemeenten geïnteresseerd in
het Appels van Goud
programma. Een paar
gemeenten zijn met dit
programma gestart.
Vrouwen zijn bemoedigd en
leren van elkaar. Het
mentorschap krijgt vorm,
terwijl oudere vrouwen zorg
dragen voor jongere
vrouwen. In het voorjaar
hopen we een studiereeks
bij ons thuis te starten.

Mij” (Johannes 15:3 en
21:22). Hij houdt ons leven
in balans. Het was een
vreugdevolle dag en we zien
al uit naar onze volgende
studiedag!

Tijdens onze jaarlijkse ‘Van
Vrouw tot Vrouw’ dag
hebben we een nieuw
bijbelstudieboekje voor
vrouwen voorgesteld:
Vrouw zijn in balans. We
zijn als vrouw druk in de
weer. Er wordt wel wat van
ons verwacht in ons gezin,
in de gemeente, op het
werk. En we willen alles
goed doen. Daarom gingen
we deze dag zitten aan de
voeten van de Here Jezus,
zoals Maria van Betanië
deed. De Here Jezus zegt:
“Blijf in Mij,” en “Volg gij

In Nederland ontstaat
steeds meer samenwerking
tussen het CPC en St. De
Hoop. Jef zal helpen met
training en de christelijke
identiteit in de hulpverlening. Dat is een boeiende
nieuwe uitdaging.

Met CPC-België zitten we
nu een jaar in onze nieuwe
locatie in Heverlee. Het is
elke dag genieten! U kunt
blijven bidden voor de
financiële afwikkeling van
de verbouwingen.

Chris België zoekt een
nieuwe medewerker om de
bediening verder te
ontwikkelen, maar ook in
Nederland trekken we nieuw
personeel aan.
Steeds meer gemeenten
doen beroep op ons voor

spreekbeurten en advies.
Het is niet eenvoudig om bij
conflictsituaties betrokken
te geraken. Toch heeft God
ons wijsheid gegeven om in
moeilijke omstandigheden
hulp te bieden aan
gemeenten die niet meer in
staat waren om hun
problemen intern op te
lossen. Soms gaat dat
gepaard met verdriet en
verloren vriendschap tussen
broeders. Bid dat God
herstel zal geven!

Voor de
bouw
van een
geestelijk
huis

In 2007 bestaat het CPC
25 jaar. Dat willen we
uiteraard vieren. Het
belangrijkste is dat Gods
Woord ingang vindt in
harten en huizen van
mensen. Jef zal het boek
‘Helpen met de Bijbel’
herschrijven. Dat is al jaren
uitverkocht en moet
dringend aangepast
worden. Ook Herlinde
ontwikkelt nieuwe
materialen. Gebed is nodig!

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

Investeren in groei
naar volwassenheid
Om kinderen op te voeden zijn de kleine dingen van dagelijkse zorg doorslaggevend. Je
trekt met elkaar op, samen met God.
Ik heb duizenden kruisjes op
een doekje gezet … Alle
vrije minuten heb ik er aan
gewerkt en dit gedurende
een jaar. Maar het is mooi
geworden. Het doekje hangt
nu ingekaderd aan onze
voordeur met het credo van
ons gezin: Gods Woord
naar harten en huizen van
mensen.
Tijdens het Family Builders
programma vragen we dat
ouders voor hun gezin een
credo bedenken. Iets wat
hun hart heeft, iets wat ook
hun kinderen kenmerkt.
Kortom, een passie die hen
als gezin samenbrengt. Iets
om over na te denken?
Een jonge moeder vertelde
me dat ze het eerste
werkboek van Family
Builders in hun gezin
hadden doorgenomen en de
kinderen wilden met de
gezinsavonden doorgaan.
Ze vroeg of we het laatste
werkboek konden opsturen.
Haar kinderen genieten van
de bijbelverhalen,

memoriseren bijbelteksten,
en ze kan haar ogen niet
geloven. Ze vinden het leuk!
We zijn geneigd om te
denken dat er een
generatiekloof bestaat
tussen kinderen en hun
ouders, maar we merken
steeds meer dat er een diep
verlangen aanwezig is van
harten die naar elkaar
uitgaan. Ik denk dat God
dit bewerkt. Hij is het die de
harten van de vaders
terugbrengt naar de harten
van de kinderen en de
harten van de kinderen
naar de vaders. Dat is
bemoedigend.
Naast het vele werk en de
drukte geniet ik van onze
twee volwassen dochters. Ik
vind het niet altijd evident
om voldoende tijd vrij te
maken en goede balans te
vinden tussen de bediening
en ons gezin. Maar God is
trouw en heeft ons
gezegend met elkaar. Ik
ontdek dat het een
voorrecht is om de vreugde

van vriendschap met hen te
vieren. Af en toe ga ik
samen met hen shoppen en
lunchen we, met alle ‘girl
talk’ erop en eraan.
Uiteraard. Zo hoort dat.
’s Avonds val ik dan
uitgeput en voldaan naast
Jef op de sofa. We hebben
het erfgoed goed
overgedragen. God heeft
goed voor ons gezorgd. Hij
heeft ons gezegend. Hij
heeft ons bewaard.
Vorige zondag lazen we met
ons gezin in de
Romeinenbrief. In
hoofdstuk 6 stelt Paulus de
vraag: zullen we bij de
zonde blijven zodat de
genade toeneemt? In vers
11 vinden we, na wat
zoekwerk, het antwoord.
We kunnen niet bij de
zonde blijven want we zijn
dood voor de zonde. We
leven voor God. Door de
kracht van Gods Geest
kunnen we kiezen om niet
bij de zonde te blijven: dat
is genade.
Zo nemen we vers per vers
met elkaar de Bijbel door.

- Herlinde

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 ‘Vrouw zijn in balans’ (10,95 euro excl. porto).
Naam: ____________________________________
Straat en nr.: _____________________________________
Postcode: ___________ Plaats: _________________________
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Wie voor ons wil bidden kan deze nieuwsbrief
C.P.C.
ontvangen. Giften kunnen terecht bij het CPC,
Tervuursesteenweg 192
met vermelding ‘Fam. De Vriese’.
3001 Heverlee, België
Bank België: CPC v.z.w.: 230-0088705-67.
Provinciale Weg 90
Giro Nederland: St. CPC: 456684.
3329 KP Dordrecht, Nederland

