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Gezinsbrief

van Jef

TH UIS
Het geheim van ons leven is
voor publicatie vatbaar...

Waar ligt de kracht van een bediening?
Of beter: de kracht van een leven. Niet
iedereen hoeft op de voorgrond te treden.
Wat werkelijk telt is wat zich in de
binnenkamer afspeelt.
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Wat ons bij onze bekering
bijzonder trof was het
Woord van God. Gods
wereld ging voor ons open.
Alles nieuw. Alles anders.
Alles vol van Hem.
Die eerste liefde zijn we niet
kwijtgeraakt. Maar het vergt
wel voortdurende aandacht.
Er is zoveel dat trekt. Zoveel
dat onze aandacht vraagt.
Zoveel dat tijd voor Gods
Woord in de verdrukking
brengt.
Aanvankelijk zat het
gebakken in de routine van
elke dag, … Tot de kinderen
kwamen. Weg routine. Alles
op zijn kop. Nieuwe
afspraken. Nieuwe
voornemens... tot de
kinderen ouder werden en
onze tijd met elkaar werd
ingekort door lieve

aandachtvragers, en nu,
door tieners die weten wat
ze willen... Weg tijd. Weg
routine. Opnieuw beginnen.
Het lijkt alsof ieder
evenwicht wat je vindt
binnen de kortste keren
omvergehaald wordt. Dus is
het strijden om de bron van
leven met God niet op te
laten drogen. Blijvend aan
de slag om de identiteit die
je door genade in Christus
door genade ontvangen
hebt te blijven voeden.
In ons gezin lezen we samen
jaarlijks de Bijbel door. We
volgen allemaal hetzelfde
schema. Voor de één lukt
het al makkelijker dan voor
de ander, maar tegen 31
december trekken we elkaar
over de eindmeet. Gods
Woord heeft dan weer een

jaar overwonnen, niet alleen
in het lezen, maar ook in het
leven.
Het leek ons aanvankelijk
een onmogelijke taak. Hoe
motiveer je twee tieners om
dagelijks enkele hoofdstukken Bijbel te verslinden?
Eerlijk gezegd vinden wij het
moeilijker om hen te
motiveren dagelijks
bladzijden wiskunde, Frans,
biologie, etc., te laten
verwerken. Een paar
hoofdstukken uit de Bijbel is
niets vergeleken met de
schoolinspanning.
Bijbellezen is geen
zweepslag. Het is leven. We
volgen hetzelfde schema en
weten dus van elkaar wat
ons geestelijk bezig houdt.
Indien iets tegenvalt, of
indien iets blij maakt,
kunnen we het spontaan
verbinden met datgene wat
we samen aan het lezen zijn.
Bijbellezen is ademen met
Gods Woord terwijl we
opstaan, nederliggen en
onderweg zijn.
Elke week gaan we ook
samen zitten om elkaar te
bemoedigen met iets wat
ons bijzonder aansprak. Dan
bidden we voor elkaar en
bemoedigen we elkaar het
rechte spoor te behouden.
Wilt u ook zo’n leesrooster?
Schrijf ons dan!

- Jef & Herlinde
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Samen leven met verdriet
en blijdschap
Het leven is kwetsbaar. Indien God het niet
bewaart, is ons zwoegen tevergeefs. Dat gold
voor ons voor 1998. Wij wensen u Zijn
bewaring voor 1999.
Afscheid nemen en verdergaan. Verleden en
toekomst. Ze zijn in de hand van God.
Ik geloof in de kracht van
het gebed! Ik wil iedereen
die voor ons gezin gebeden
heeft bijzonder danken. Ik
weet ook dat wij een
Hogepriester hebben die
voor ons bidt en pleit, en
die ons beschermd en
behoed heeft het voorbije
jaar. Het jaar was bewogen.

echtpaar te kunnen doen. Zo
ben ik ook zelf aktief bij de
bediening betrokken. In het
begin was dit best spannend,
maar na een tijdje heb ik
gemerkt dat Gods Woord
universeel werkt. Culturele
verschillen worden dan erg
klein en veranderen in
‘boeiende verscheidenheid’.

In het voorjaar overleed
mijn schoonmoeder en
werd ik bepaald bij de
kwetsbaarheid en het
verdriet in het leven. Ik had
haar nog zoveel te zeggen,
nog zoveel met haar te
delen... Zo’n afscheid komt
steeds te vroeg.

De Here gaf mij een hart dat
uitgaat naar het verlorene en
mensen in nood. Ik hoop dat
die bewogenheid mag
groeien op de plaats die mij
in het CPC gegeven is.

Maar God weet het. Hij
heeft getroost door de
kracht van Zijn Woord dat
wij vasthouden.
Naast het afscheid van de
bediening in het BIB mogen
wij uitzien naar het nieuwe
dat God ons toevertrouwt in
het pastoraat in België en in
Nederland. Begin oktober
was voor mij de eerste
werkdag in Dordrecht.
Iedere maandag houdt het
CPC er pastorale
gesprekken in het kantoor
van Stichting Chris. Het is
een voorrecht dit als

Linde nam afscheid van de
lagere school. Ze werd 12
jaar. Aangezien verjaren één
van haar hobbies is, zal ze
daar zelf iets over vertellen.

-Herlinde
Hallo iedereen,
Leuke vakantie gehad? Ik in
ieder geval wel. Behalve dat
ik ziek geweest ben...
Hebben jullie de film 'The
prince of Egypt' al gezien?
Mooie tekeningen, vond je
niet?
Het was wel spijtig dat er een
paar wijzigingen gemaakt

Elke gift aan het CPC, met vermelding ‘fam.
De Vriese’ wordt gebruikt voor ons salaris.
Giften zonder vermelding gaan ‘in de grote
pot’. We ontvingen vorig jaar 2500 euro.
Begin maar te rekenen!

Jef & Herlinde

werden aan wat de Bijbel
zegt. Maar voor de rest
vond ik hem wel heel goed.
De meeste mensen gingen
buiten met: "Waarom moest
het nu een Bijbelverhaal
zijn?" Maar ik denk wel dat
we blij mogen zijn dat er
nog zo' n films gedraaid
worden.
Met de muziek gaat nog
altijd alles even goed. Ik
speel nog steeds piano, ik
volg nog steeds AMC
(Algemene Muziek Cultuur),
maar ik hoop er nog in
september dwarsfluit bij te
krijgen. Daarom zou ik jullie
willen vragen, als jullie een
tweedehandse dwarsfluit
hebben, in een goede staat,
(liefst) met open kleppen en
die jullie graag weg willen,
ons op de hoogte te
brengen.
In augustus hielden we voor
de familie een feest voor
mijn verjaardag. Het was
een leuke dag maar ik kon
natuurlijk niet ontsnappen
aan: "Happy birthday to
you,..." Achter de zaal was
een tuintje waar we met alle
nichten en neven spelletjes
speelden.
Op het menu stond een
gedichtje dat mijn papa
gemaakt had. Wil je het
zien? Oké, hier komt het:
kijk hiernaast!
Groetjes,

-Linde

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

Bedieningen
die gebed nodig hebben
Sinds we voltijds met het CPC bezig zijn kunnen we de groei niet
bijhouden. Er is veel nood en veel vraag. Het is steeds zoeken naar
hoe we onze tijd het best kunnen besteden. Het zou mooi zijn indien
God ons extra medewerkers gaf. Bidt u mee?
Dank voor onze kinderen.
Bid dat hun voorbeeld
aanstekelijk zal zijn voor
anderen en dat God ook
hen zal gebruiken in Zijn
Koninkrijk.

Voor Linde
Heel gewoon,
en zo bijzonder,
meisje
dat ik stil bewonder,
diepte van genegenheid,
gevoel en muzikaliteit
Leuke knuffel,
grapjesvriend,
die mijn luid
applaus verdient,
scherp van denken,
inventief,
dromerige hartendief
Rust en vrede,
kracht vanbinnen,
gavenpracht
om te ontginnen,
'k noem jouw naam
vlak bij Gods troon:
bescherm mijn Linde,
Mensenzoon.

Bid om een wijze inzet van
onze tijd. Bid dat wij een
goede balans vinden tussen
het gezin, het pastoraat en
de studie.
Bid voor onze taak in de
gemeente van Leuven. Wij
hebben de gemeente op de
hoogte gebracht dat wij
onze taak in de leiding op
lange termijn niet kunnen
combineren met het CPC.
De gemeente zoekt naar
nieuwe oudsten, diakenen
en een voorganger.
Dank voor de prettige
samenwerking met Stichting
Chris. Wij zijn zeer
bemoedigd door de liefde
waarmee de medewerkers
in Dordrecht voor ons
zorgen. Bid voor de groei
van Chris België en het
kinderpastoraat in de
gemeenten.
Bid voor de ontwikkeling
van Focus on the Family. In
februari komt er een nieuwe
uitgave van het boek ‘Meer
dan Liefde’. Het hoofdstuk

over ‘Hoe ver is te ver’, zal
ook gebruikt worden in een
brochure over ‘Save Sex’.
Jef heeft zijn ontslag
aangeboden voor het
comité dat in de Vlaamse
scholen het godsdienstonderwijs beheert. Het doel
- meer invloed van
bijbelgetrouwe christenen in
het onderwijs - is bereiktt.
De minister zal nu een
nieuw comité aanduiden dat
een betere
vertegenwoordiging is van
wat in protestants
Vlaanderen leeft.

Voor de

bouw

van een

geestelijk

huis

Vanaf maart geeft Jef voor
het eerst een cursus in het
Engels aan de ETF. Dit
vraagt veel voorbereiding.
Wij zijn vele kilometers
onderweg met de auto. Bid
om bescherming.
Dagelijks is er telefoon van
mensen in nood waarvoor
wij geen tijd meer hebben.
Bid voor hen.

Jef & Herlinde
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Getuige zijn:
‘Jong geleerd...’
Getuige zijn is voor de meeste mensen een
karwei. Vaak zitten we netjes opgesloten in
ons christelijk wereldje: weinig of geen
contacten.
Wij willen onze kinderen meenemen in het
getuigen. Dan zie je iets van Gods genade.
Hallo iedereen,
Deze keer zal ik niet
schrijven over mezelf, maar
over iets heel anders.
Zoals jullie misschien weten,
ga ik naar school in het
Heilig Hart Instituut in
Heverlee, een katholieke
school. Dat kan je uit de
naam afleiden. Gelukkig
heb ik nog enkele christen
vriendinnen waarmee ik
over God kan praten.
Eén van hen, die in mijn
klas zit, kwam met het
initiatief om een keer samen
voor de schoolpoort te
bidden voor de school,
directie,... Zij was deze
zomer naar Teen Street, een
bijbelkamp van OM,
gegaan, waar ze erg
enthousiast over was. Daar

hadden ze afgesproken met
alle tieners die geïntereseerd
waren een keer voor de
schoolpoort samen te komen
- voor de lessen begonnen en met de christenen te
bidden voor de school.
Ik vond dat leuk en ben er
direct op ingegaan met een
voorstel om aan de directie te
vragen of we niet in de
school zelf een bidstond
zouden mogen houden. Dat
mocht. Na de eerste keer
kwam ik op het idee dat we
dit eigenlijk elke maand
kunnen doen. We hebben dit
eerst aan de directie
voorgelegd, die er voorzichtig
op inging.
Omdat ze niet wist wat ons
geloof voor ons betekent,
komt er elke keer als we
samenkomen een

godsdienstlerares bijzitten,
voor het geval er iets
"misloopt". Na de eerste
keer was ze verbaasd dat
iedereen spontaan bad en
we mogen ermee doorgaan!
Nu hoort de juf ook hoe
levend de Bijbel voor ons is!
Voorlopig hebben we een
groepje van 8 à 10 personen
van 13 tot 16 jaar. We
komen elke maand samen
tijdens de middagpauze. De
tijd is natuurlijk kort, maar
net genoeg om een
bijbelstudie te doen, om
God te loven en om te
bidden.
Willen jullie met ons
meebidden, zodat we ermee
door kunnen gaan en het in
goede banen loopt?
Misschien kunnen jullie ook
zelf op school een
gebedsgroepje beginnen.
Wie schrijft eens een briefje
hoe het afgelopen is?
Tot de volgende keer !

-Joke

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. 530 / Fl. 29,50 + porto).
Naam: ____________________________________
Straat en nr.: _____________________________________
Postcode: ___________ Plaats: _________________________

4

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.
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