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Gezinsbrief

van Jef

TH UIS
Niet dat wij het reeds gegrepen
hebben: we streven er naar...

Onze keuze voor Jezus heeft ons leven
veranderd. Hij heeft ons op wegen gebracht
die we zonder Hem nooit bewandeld zouden
hebben. Vaak moeilijk, maar wel door Hem
gedragen!

& Herlinde
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ons huis

naar

uw huis

Jef & Herlinde
De Vriese
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Tel/Fax: 016-203017

Succesverhalen wil iedereen
wel schrijven. Wij hebben er
eentje. Tenminste, van alles
wat God ons de afgelopen
jaren te doen heeft gegeven
zouden wij een verslag
kunnen maken dat
oogverblindend is...

die denkt zelf iets tot stand
te kunnen brengen.
Oogverblinding: menen dat
je gearriveerd bent in het
geestelijk leven.
Oogverblinding: niet inzien
dat al het goede een gave
van God is.

Oogverblindend is het juiste
woord. Is het onze
verdienste dat het Centrum
voor Pastorale Counseling
bestaat en internationale
uitstraling heeft? Is het dank
zij ons dat de bijbelschool
financieel gezond wordt?
Hebben wij een aandeel in
de groei van het aantal
studenten, de start van de
zendingsbijbelschool, de
renovatie van het gebouw,
het feit dat de school dichter
bij de gemeenten staat,...?

Jezus, de Schepper, zegt in
Jesaja: “De Here Here heeft
mij als een leerling leren
spreken...” Dat was zijn
hartsgesteldheid. En als Hij
door lijden heen
gehoorzaamheid heeft
geleerd (Heb.4:8), dan
hebben ook wij nog één en
ander voor de boeg.

Oogverblinding: een mens

Wij zijn opgegroeid in
degelijke Vlaamse
katholieke gezinnen. Daar
hebben wij ontzag voor God
geleerd. Toen tijdens onze
studie de Bijbel voor ons

open ging door contact met
Ichtus, veranderde dat ons
leven. Wat een zegen! God
heeft ons meer gegeven dan
wij hoopten. Maar de keuze
voor Jezus heeft ook zijn tol
geëist: geen bruiloft met de
familie en een bediening vol
van de nood van mensen.
Wat een verdriet! God heeft
ons meer strijd gegeven dan
we ons konden voorstellen.
Indien God met ons een
weg gegaan is in Zijn dienst,
dan is dat Zijn genade.
Waar wij naar streven is:
geen compromissen die de
navolging van Jezus in de
weg staan. Niet dat we dit al
volkomen gegrepen hebben,
maar we zijn op weg.
Deze brief is een vraag ons
te helpen die weg te gaan.
We zoeken de directe zorg
van een groep mensen die
rond ons staan. Wij weten
wel dat velen onze
bediening volgen, maar we
willen jullie meer inzicht
geven in waarmee wij als
gezin bezig zijn, zodat ook
jullie gebed voor ons
doeltreffend kan zijn.
Gaan jullie met ons de
uitdaging aan die nu voor
ons ligt: samen sterk in de
bouw van de gemeente en
het brengen van Gods
Woord naar harten en
huizen van mensen?

- Jef & Herlinde
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Een nieuwe stap in het
werk: terug CPC
Na acht jaar algemeen coördinatie van de
bijbelschool in Heverlee, werken wij opnieuw
voltijds in het Centrum voor Pastorale
Counseling. Samen met Dirk en Petra
Lemmens, en een heleboel vrijwilligers
onverdeeld in de weer voor het pastoraat!
Ongeveer een jaar geleden
heb ik aan de raad van
bestuur van de bijbelschool
gevraagd vrijgesteld te
worden van de dagelijkse
zorg voor de school. Er
liggen nu duidelijk
organisatorische structuren
en een voldoende
fundament om anderen
daar op te laten bouwen.

Enkele plannen:

Het verbeteren van de
kwaliteit van het ‘Tijdschrift
voor Theologie en Pastorale
Counseling’. Er is meer
behoefte aan verstaanbare
en praktische artikelen die
bruikbaar zijn voor de
plaatselijke gemeente en
voor christenen die het plekje
zoeken dat God hen
toevertrouwt.

Het uitbouwen van
consultatiemogelijkheden
over heel het land. Zelf wil
ik meer tijd besteden aan
pastoraat. Het CPC zoekt
medewerkers die regionaal
beschikbaar zijn om hulp te
verlenen.

De voorbije jaren heb ik
geen tijd gehad voor studie.
Het is mogelijk om aan een
doctoraat te werken, maar
waarmee help ik op lange
termijn het best de
ontwikkeling van het
pastoraat?

Het verder ontwikkelen van
pastorale cursussen (o.a.
aan de bijbelschool, de
faculteit, maar ook in
gemeenteverband).
Beschikbaar zijn voor
studiedagen, spreekbeurten,
enz.

Het verlenen van advies aan
verschillende organisaties
(pastoraal werk ontwikkelen,
conflictbemiddeling, enz.).

Zelf heb ik weinig tijd gehad
om actief met pastoraat
bezig te zijn.

naar

mensen

in nood

Het uitgeven van boeken en
materialen voor het
pastoraat,
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voorhuwelijksbegeleiding,
opvoeding, herderlijke zorg
in de gemeente, een herziene
versie van ‘Helpen met de
Bijbel’, enz.

-Jef
Toen wij trouwden stond één
ding voor mij vast: Jezus
bracht ons samen om voor
Hem alleen te leven. Het is
een plezier om mijn Heer

naast Jef te dienen.
Uitdagingen om mijn gaven
te ontdekken kreeg ik
genoeg. Als vrouw en
moeder balans vinden
tussen de noden
buitenshuis, die op je
afkomen via de gemeente
of het CPC, én de zorg voor
het gezin is niet eenvoudig.
Pastoraat heeft mijn hart. Ik
begeleid enkele vrouwen in
het CPC en het boeit mij
telkens weer hoe Gods
Woord iemands leven
verandert.
In 1990 begon ik met de
studie aan de ETF en ik
hoop binnen twee jaar klaar
te zijn. Het is een 10-jarenplan geworden, maar meer
dan de moeite waard! Onze
wens is dat ik een bredere
basis krijg van waaruit ik
pastoraat kan doen.
Genoeg om te doen, en
toch... Mijn eerste prioriteit
is dienen in ons gezin. Ik
blijf het meest genieten van
de avonden waarop ik Jef
verwelkom en luister naar
de kinderen die musiceren.
En dan denkt ik: O God,
wat is deze dag ook weer
kort geweest.
Ik zou gebed op prijs stellen
voor het evenwicht tussen
pastoraat en studie, en voor
mijn belangrijkste taak: een
goede vrouw en moeder
zijn.

Deze stap betekent dat vanaf september ‘98 de
helft van ons salaris ‘verdwijnt’. We zoeken
vrienden die ons willen helpen in onze
bediening door een maandelijkse gift.
Onze stap in geloof is ook uw uitdaging!

Jef & Herlinde

-Herlinde

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

Joke

Linde

Samen thuis

Bedieningen
die gebed nodig hebben
Onze taak aan de bijbelschool eindigt in september ‘98. Bid voor een
goede overgang naar een nieuw leiderschap. Dank God voor de
nieuwe uitdaging die Hij ons geeft in het CPC en bid voor kracht en
trouw om ze uit te voeren.
Bid voor ons en onze
kinderen, dat het feit dat de
bediening onze ‘thuis’ is,
ons dicht bij elkaar houdt en
wij een voorbeeld zijn.
Bid om een wijze inzet van
onze tijd. Er is veel nood,
ook onder christenen.
Tegelijkertijd moeten wij
prioriteit maken van studie
en het schrijven van
boeken, zonder aan de
nood voorbij te gaan.
Bid voor onze taak in de
gemeente van Leuven. Die
is de afgelopen jaren
gegroeid van 50 naar 100
leden. Er wordt gedacht aan
bouwen. De oudsten en
diakenen herzien het
huishoudelijk reglement
(met o.a. een overzicht van
de organisatie, taken,
werkgroepen, enz.) om het
aan te passen aan de
behoeften van een grotere
gemeente. Onze taak
bestaat in het verzorgen van
evangelisatiebijbelstudies.
Jef is oudste en preekt één
keer per maand.

Omdat Jef bestuurslid is van
Stichting Chris in
Nederland, mogen wij ons
ook inzetten voor dit werk.
Wij overleggen met Chris
hoe wij het best kunnen
samen werken en de
bedieningen van het CPC
en Chris op elkaar kunnen
afstemmen. Bid ook voor
Chris België en de opvang
van kinderen.
Jef is door de Evangelische
Alliantie Vlaanderen
afgevaardigd in het comité
inspectie en begeleiding van
het protestants
godsdienstonderwijs. Voor
een goed beheer van het
godsdienstonderwijs is een
goede verstandhouding
tussen de verschillende
denominatie van wezenlijk
belang. Bid voor de
commissies die werken aan
nieuwe leerplannen voor het
lager en het middelbaar
onderwijs.

echtparen, vooral gericht op
mensen die in de bediening
staan en die herbronning
nodig hebben in hun
huwelijk. Wij mogen
betrokken zijn in het
internationaal bestuur en
kunnen onze ervaring delen
met de medewerkers ter
plaatse. Evangelische
christenen hebben in
Oostenrijk weinig invloed.
De ontwikkeling van
christelijke hulpverlening
staat er in de
kinderschoenen.
Vanaf 1999 zal de pastorale
specialisatie van het CPC,
die momenteel aangeboden
wordt aan het Bijbelinstituut
België (BIB) en aan de
Evangelische Theologische
Faculteit (ETF), ook
beschikbaar gesteld worden
in het Engels. Er is nog veel
voorbereidingswerk nodig,
maar de invloed die er van
uitgaat zal de moeite waard
zijn!

Voor de

bouw

van een

geestelijk

huis

Barnabas Centrum in
Oostenrijk is een
opvangscentrum voor

Jef & Herlinde
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Wie thuis

wil zijn

in de

bediening

moet eerst

thuis

bedienen...

Samen in muziek:
‘Samen Stil...’
Enkele jaren geleden brachten wij onder de
titel ‘Samen Stil’ een LP uit.
Lang uitverkocht, maar nog steeds gevraagd...
In juli wordt de muziekband van toen
herwerkt en op CD geplaatst. Nu bestellen!
Ook de kinderen zijn muzikaal.
Dag allemaal,
Ik ben Joke, zoals jullie al
weten. Ik ben 14 jaar en ga
na de zomer naar het 3de
middelbaar.
Mijn hobby’s hebben vooral
te maken met muziek. Ik
speel o.a. heel graag viool.
Dus voor mij geen rock-,
house- of popmuziek, maar
klassieke muziek.
In mijn vrije tijd ben ik
vooral een boekenwurm. En
af en toe teken ik wel iets.
In de gemeente hebben we
een tienerclub. We komen
om de 14 dagen samen. We
doen interessante
bijbelstudies en daarna
spelen we leuke spelletjes of
gaan we een kleine
avondwandeling maken.

Het leukste is wanneer we
een uitstap maken. Vorig jaar
gingen ze naar een
subtropisch zwemparadijs,
waar ik jammer genoeg niet
bij kon zijn. Ik zwem namelijk
heel graag.

lievelingsdieren zijn katten!
Mijn hobby’s zijn: knutselen,
piano spelen, verjaren (dan
krijg ik cadeautjes) en lezen.
Op school gaat alles goed.
Ik behaal (vind ik toch)
goede resultaten. Volgend
schooljaar ga ik naar de
middelbare school.
Zo, ik denk dat dit alles was.
Ik hoop dat ik niets vergeten
ben. Tot de volgende keer!!

-Linde
Nu ga ik stoppen, want we
gaan eten. Hopelijk gaat alles
goed met jullie. Van mij
krijgen jullie alvast de
groetjes. Daag!

-Joke
Hallo,
Ik ben Linde. Ik word in
augustus 12 jaar en ik heb 1
zus (maar dat wisten jullie al).
Ik hou veel van dieren, maar
we hebben er geen. Mijn
mama en mijn zus zijn
allergisch. Mijn

Antwoordstrook
o Ja, stuur mij twee keer per jaar jullie nieuwsbrief voor persoonlijk gebed.
o Ja, stuur mij de nieuwsbrief van het Centrum voor Pastorale Counseling.
o Ja, ik verbind mij tot een financiële steuning van ______________ per maand.
o Ja, stuur mij de CD ‘Samen Stil’ (Bf. 500 / Fl. 27,50 + porto).
Naam: ____________________________________
Straat en nr.: _____________________________________
Postcode: ___________ Plaats: _________________________
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Centrum voor
Wie voor ons wil bidden kan deze nieuwsbrief
Pastorale Counseling
ontvangen. Giften kunnen terecht bij het CPC,
St. Jansbergsestwg. 97
met vermelding ‘Fam. De Vriese’.
B-3001 Heverlee
Bank CPC-België: 230-0088705-67.
Postbus 9, NL-3466 ZG Waarder
Giro CPC-Nederland: 456684.

Jef & Herlinde

