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Beste broeders en zusters, 

Het is een poos geleden dat ik schreef.  Zo allereerst, veel dank voor jullie gebeden 
en giften.  In ongeveer  een jaar zijn er 4 in mijn familie kring heen gegaan, mijn 
vrouw, een zus en twee schoon zussen. Van de twaalf broers en zussen zijn we nog 
met vier en twee aangetrouwde 
over.                                                                                   

Ik woon nu al een jaar alleen en dat gaat goed, ondanks dat de eenzaamheid wel 
eens on de hoek komt kijken, herinneringen spelen dan een rol.  Maar de Heer is met 
mij en dat geeft veel rust. 

Zieken huis bezoek. Tweemaal per week doe ik mee aan ziekenbezoek in het 
plaatselijke ziekenhuis. Dan ga ik met een van de vrouwen.  Soms willen de 
mensen  er niets van weten en dan ben je gauw uit gepraat,  Met anderen kan je een 
goed gesprek hebben maar komen niet verder.  Het hangt ook veel af van het 
bezoek dat er is, die zeggen nog wel eens nee.  Maar soms komen er tot de Heer. 
Afgelopen Woensdag een vrouw nam de Heer aan, dat was de zesde in een paar 
maanden. Jammer dat wij verder geen contact meer hebben met hen, want de 
meesten zijn maar enkele dagen in het ziekenhuis.  Maar we laten wel een 
telefoonnummer achter, zo dan hoop je maar dat se toch contact op nemen of in een 
evangelische kerk terecht komen.  Bid voor dit alstublieft. 

Bijbelschool.  De lessen in Bijbelschool gaat goed, er zijn 15 studenten. De laatste 
klas van het jaar was levendiger dan voorgaande, en velen namen deel, onderwerp 
Openbaringen.  Dat voorbereiding neemt nog al wat tijd in beslag. 

Scholen. Het bezoeken van de scholen, ik heb al enkele afspraken, 6 hebben al ja 
gezecht. Anderen moet ik nog naar toe om te vragen of ik binnen mag, het hangt 
veel af van of er een nieuwe onder wijzer is of niet. De nieuwe vinden het soms erg 
vreemd dat ik als evangelische vraagt of ik in de katholieke klas mag spreken.  Tijd is 
kort, ze willen van de Godsdientslessen op de scholen af.      

De kerstdagen heb ik met de Elspeth en haar family en Ewoud, door gebracht.  Het 
was in een flat en Castro een kleine stad  aan de noord kust van Spanje.  En wij 
hadden a leuke gesprek met Arend en zijn familie op het telefoon op kerstdag. 

  

Ik wens jullie een gezegend 2023 toe en goede gezondheid. 

In Christus verbonden, 

Aart.  Fil. 4:4 

 


