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“The Lord Himself goes before you and will be with you; He will never leave you nor forsake you. 

Do not be afraid; do not be discouraged.’ 

Deuteronomy 31:8 
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Lieve Gemeente! 
 

Deze kerst en adventtijd 
staan wij als gemeente stil bij 
de ‘Promises of God’. 

De Heer heeft belofte na 
belofte gedaan aan zijn 
kinderen! En in deze tijd van 
duisternis, en onrust om ons 
heen, mogen wij op die 
beloften staan. ‘Hij zal ons 
voorgaan; Hij strijdt voor ons; 
Hij geeft ons vrede; Hij is 
onze vesting en sterke toren; 
Hij heeft een plaats voor ons 
bereid in eeuwigheid.” 

De Heer leidt ons als een 
Herder en dit afgelopen jaar 
was het voor sommigen 
soms door een dal van diepe 
duisternis en soms langs 
grazige weiden. We hebben 
bijvoorbeeld dit jaar afscheid 
moeten nemen van 
geliefden, die we zullen 
missen tot we ze weer zullen 
zien in de eeuwigheid! 

Maar in het Woord worden 
we er weer aan herinnert wat 
een geweldige hoop we 
hebben. Deze jaren hier op 
aarde zijn maar een glimpje 
van de Eeuwigheid. De  
openingszinnen van een 
geweldig verhaal! En we zien 
uit naar die dag dat we Hem 
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zullen zien en Hij alle tranen 
zal drogen, en om op een 
dag samen te zingen en 
dansen voor de troon van 
God!  

Wij bidden voor u als 
gemeente en als geliefde 
broeders en zusters dat ‘wat 
de toekomst brenge moge, u 
weet en ervaart dat des 
Heren Hand u Leidt.’ 

We hopen dat we u dit jaar 
weer kunnen ontmoeten. En 
tot dan wensen we u Gods 
rijke zegen toe! 

Ismael en Evelien 

Update van de kinderen: 

Thomas en Emerald 
zijn getrouwd in Juni! 
Het was een prachtige 
dag met een heel 
gelukkig bruidspaar. 
Thomas werkt dit jaar 
voor Summit 
Bijbelschool en 
Emerald doet een 
eenjarige opleiding aan 
de school.  

Lisa heeft haar zendingsreis 
in Zuid Soedan afgerond. 
Het is een hele impactvolle 
tijd geworden en ze bidt 
voor de deuren om te 
openen om weer terug te 
kunnen voor een langere 
tijd.  

Noah is halverwege zijn 
laatste jaar opleiding aan 
de Summit Bijbelschool. 
Voor deze opleiding heeft 
hij een Scholarship kunnen 
krijgen, de Corrie ten 
Boom-scholarship. Hij 
geniet van alles wat hij 
leert en de kansen die hij 
heeft om te groeien! 

Sophia volgt een opleiding in 
Graphic design en werkt 
daarnaast. Ze is weer 
helemaal hersteld van een 
periode van ziekte, prijs de 
Heer! Ze is heel actief in de 
gemeente, ze leidt de Young 
Adults groep en is een 
aanbiddingsleider.  



 

Het was een groot hoogtepunt deze zomer om visite te krijgen 
van Denise en Jeffrey! In Oktober 2000 hielpen zij ons met de 
verhuizing naar Ierland. Wij in ons kleine autootje, en zij met 
een bestelbusje met aanhanger, vol met alles wat we mee 
konden nemen. Thomas en Lisa bij ons in kinderzitjes en 
Acoya by hun!  

Het was een zegen om met hen te kunnen delen wat de Heer 
in Ierland doet. En samen de tijd te nemen om de Heer te 
prijzen en groot te maken.  

Visite uit Nederland 

Gebedspunten: 
 

- Hope Church, de 
families die komen, en 
ons leiderschapsteam. 
De wijsheid en zalving 
om deze gemeente als 
voorgangers te mogen 
leiden.  

 
- Onze kinderen en hun 

plannen voor het 
komende jaar.  

 
- Onze gezondheid 

 
- Een oogst van zielen 

in Ennis en heel 
Ierland 

 
- Dank voor Gods 

voorziening en leiding. 

Familie Flach 
19 Oakwood 
Sixmilebridge county Clare 
V95P954 Ierland 
 
ismoou@hotmail.com 
evelienflach@icloud.com 
 

Hope Church 
- We zijn nog steeds zo dankbaar voor wat de Heer 

heeft gedaan, en doet, in Hope Church. De gemeente 
groeit in eenheid, in vuur, in liefde, en in aantal. Het is 
een voorrecht dat we met ons team van leiders de 
Heer op deze manier mogen dienen.  

- Voor ‘Thanksgiving’ hadden we een heel speciaal 
evenement. De jeugd is aan het fundraisen om op 
een zendingsreis te gaan en voor deze avond hadden 
we samen met hen een grote maaltijd georganiseerd, 
met live-muziek (van de jeugd zelf) en een 
Kerstmarkt. Naast de opbrengst voor de zendingsreis, 
was het ook een evangelisatiemiddel. Er kwamen 130 
mensen op de maaltijd, waarvan zeker 50 
buitenstaanders. We bidden dat het zaad van het 
evangelie in hun harten mag opkomen! 

- Hope Church is een Kinderclub begonnen op de 
Vrijdagmiddagen. Er komen nu al 12 kinderen op de 
club, waarvan er maar 1 uit de gemeente is! We 
bidden dat deze kinderen en hun families de liefde 
van de Here Jezus zullen leren kennen! 


