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Gods wonderbare werk
Lauro en Rosane zijn actief betrokken bij
een Franstalige multiculturele gemeente
in de plaats Luik. Vanuit hun verlangen
om mensen bij Jezus te brengen geven ze
leiding en pastorale steun aan de ongeveer
honderd gemeenteleden. God heeft de
levens van velen veranderd. Onlangs is een
vrouw genezen van een tumor nadat er
voor haar was gebeden. Op foto’s konden
artsen de tumor niet meer vinden. Ontzag
en bewondering was er voor de God die dit
mogelijk had gemaakt.

Door Wietske Couvreur

Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik
zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand (Jesaja 41: 10 Het Boek)

teerd zodat koelkasten, wasmachines
en kachels aangeschaft konden worden.
Lauro besloot om gratis therapeutische
hulp aan te bieden. Te midden van de
verwoesting mochten zij een licht zijn voor
hun omgeving. Terwijl hun eigen huis ook
de nodige schade had opgelopen!
Dankbaarheid
Inmiddels heeft er reparatiewerk aan de
woning van Lauro en Rosane plaatsgevonden en kunnen ze eindelijk weer
genieten van hun eigen plek. Er is veel

Geliefd kind van
God
Door Erika van Iperen

om dankbaar voor te zijn: hun kleinkinderen,
familie en vrienden. En als het aan hen ligt
blijven ze nog wel even in België. Graag
laten ze zich door God gebruiken om
landgenoten bij Jezus te brengen.
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Als ik mijn gedachten laat gaan over wat ik in eerste instantie zie als voorspoed,
dan komen de momenten boven van zorgeloos genieten. Wanneer het leven ons
toelacht, we gezond zijn, we ons nuttig en op onze plek voelen. Onze gebeden
verhoord worden en we ons dichtbij God voelen.
Tegenspoed doet mij denken aan de donkere momenten in ons leven: gebrokenheid,
verlies van geliefden, falen, een God die niet lijkt te antwoorden. Kortom, het leven
loopt anders dan wij graag zouden willen!

Thema: In voor- en tegenspoed

Nieuws
Op stage voor God

Dat laatste is momenteel heel actueel in mijn leven en dat van mijn gezin.
Herhaaldelijke quarantaines maken dat we weinig mensen kunnen ontmoeten.
Tegelijk zet het ons stil bij een belangrijke identiteitsvraag: Ben ik wat ik doe, ben
ik wat mensen over mij zeggen, of ben ik wat ik heb? Nee! Onze identiteit komt van
de Vader, die ons Zijn geliefde kind noemt. Hoewel ik soms zou willen dat het via
een andere weg kon, God leidt ons juist in de woestijnperiodes van het leven op een
diepere manier binnen in Zijn hart. Onvoorwaardelijk geliefd zijn door Hem!
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Overvloedige regenval zorgde afgelopen
juli voor grote overstromingen in delen
van Europa. Ook het huis van Lauro en
Rosane Castelli (werkzaam met WEC in
België) liep deels onder water. Naast de
schrik en opgelopen schade kregen zij te
maken met materiële en psychische nood
van mensen om hen heen.

Een licht zijn
Nadat vorig jaar de rivier in Poulseur
overstroomde en het water huizen en
andere bezittingen verwoestte, ontstond
er een hulpverleningsactie vanuit de
kerkelijke gemeente. Sommige inwoners
hadden alles verloren. Er werd gecollec-
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jij alles eruit wat erin zit?
in avontuur?
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de stoute schoenen aan!
jij graag je handen uit de mouwen?
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En toen kwam het water

Eindredactie: Sido Wattel
Giften met aangegeven bestemming
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aan het betreffende zendelingenproject
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NL12ZZZ564954390000.
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In het voorjaar van 2021 mochten wij drie
maanden in Zuid-Afrika verblijven bij het
project Melusi. Voorafgaand aan ons
vertrek hadden we te maken met veel
onzekerheden: maatregelen rondom het
coronavirus veranderden soms van het
ene op het andere moment. We baden of
God deuren wilde openen of sluiten zodat
we mochten ontdekken wat Zijn wil was in
relatie tot onze plannen.
Toen we toestemming kregen van de
leerplichtambtenaar om onze kinderen
drie maanden afstandsonderwijs te geven,
was dat voor ons de deur die God opende
om naar Zuid-Afrika te vertrekken.
Voor- en tegenspoed
Onze wens om een periode naar Zuid-Afrika
te gaan kwam voort uit het verlangen
onze kinderen te laten zien hoe goed wij
het eigenlijk hebben. We zijn zó gewend
aan alle luxe dat het ons nog nauwelijks
raakt. We hoopten dat de confrontatie
met armoede ons dankbaarder zou maken
voor wat we hebben. Wel vroegen we ons
af wat we als echtpaar met jonge kinderen
zouden kunnen doen in deze drie maanden.
Toen we bij Melusi waren kregen we te
maken met de nodige uitdagingen: ziekte,
de effecten van lokale coronamaatregelen
die ons raakten en een gebroken
sleutelbeen bij onze dochter. Maar tot
onze grote verrassing ervoeren we juist
door deze ‘tegenspoed’ de zegen. Waar
we ons bezwaard voelden ten opzichte
van het team, omdat we voor ons gevoel
zo weinig konden toevoegen, werden we
juist door hen verzorgd en bemoedigd.

we een korte vakantie. Hierna zouden we
nog terugkeren naar Melusi om afscheid
te nemen. De dag voordat we terug
wilden rijden naar Melusi brak er een grote
crisis uit in de provincie waar we zaten.
Protesten liepen uit de hand en horden
mensen bestormden winkels en bedrijven
om deze te plunderen en te vernielen.
Meerdere steden stonden letterlijk in
brand. De wegen richting Melusi waren
afgesloten en onduidelijk was of de situatie
zou escaleren.
Daar zaten we dan in een vakantiehuisje
aan zee. De winkels konden niet meer
bevoorraad worden en brandstof was
schaars. Wat moesten we doen? We

ontdekten dat angst heel reëel kan zijn.
Gelukkig konden we een paar dagen later
alsnog veilig terugkeren naar Melusi.
Stage
Door deze situatie leerden we onze ogen
op God te richten, omdat Hij echt de enige is
die uitkomst biedt. Wij mochten Zijn vrede
ervaren te midden van de onzekerheid en
onrust. Als ik terugkijk op onze tijd in ZuidAfrika heb ik zo sterk het gevoel dat het
een soort stage is geweest. Een uitnodiging
van God om uit onze boot te stappen, de
veiligheid van ons goed geregelde leven los
te laten, en het avontuur met Hem aan te
gaan. Een avontuur dat we anderen zeker
kunnen aanraden!

Crisis
Tijdens ons verblijf in Zuid-Afrika namen

Thema: In voor- en tegenspoed

www.wec-nederland.nl

zomerteam Mongolië

Vak(beroeps)man/vrouw
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Spanje

Timmerman, loodgieter, schilder, hovenier, metselaar, monteur,
kapper, naaister, verpleegkundige

Voor de zomer van 2022 zoeken we een team van vaklui die in Mongolië
lokale mensen hun vaardigheden aanleren. Dit zijn mensen die in een
re-integratietraject zitten en op straat hebben geleefd.
Wil jij van betekenis zijn voor een ander?

Pelgrims

WEC Spanje nodigt je uit om erop uit te trekken op de Camino van
Santiago de Compostela. Je krijgt veel kansen om onderweg het
Evangelie met anderen te delen, die op zoek zijn naar de zin
van hun leven.

TREK de stoute schoenen aan en breng het Koninkrijk van
God stap-voor-stap.
Geef je snel op!
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Voor info en aanmelding:
https://xploremission.nl/praktische-informatie/
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Thema:
Gods exciting Mission - Xplore the unfinished task

Centraal Azië

De Lezgin zijn een minderheidsgroep van 665.200 mensen. Het grootste deel leeft in Rusland en de rest woont met name in
Azerbeidzjan. De naam Lezgin komt uit het Turks en betekent `wonend in de hooglanden`. Ze leven inderdaad in de bergen en
hoeden er schapen en geiten. De Lezgin zijn Soeni moslims en hanteren animistische gebruiken, zoals het vereren van heilige
bomen. Ook bezoeken ze heilige graven, waar ze hopen op genezing of economische voorspoed.
Voordat de Islam de heersende religie werd, waren er christenen onder de Lezgin. Er zijn zelfs enkele delen van de Bijbel
gevonden. Tegenwoordig zijn er nog heel weinig christenen.
Bid dat de Lezgin christenen het Evangelie zullen verspreiden onder hun families. En bid voor openheid bij de families. Bid dat
naast het Nieuwe Testament, ook het Oude Testament vertaald zal worden in hun eigen taal.

Leerkracht voor zendingskinderen

Volken - De Lezgin

Social Media medewerker

25 tot en met 27 maart 2022

Nederland

Xplore Mission weekend

Ben jij thuis in wat er speelt op het gebied van Social Media?

Vijftig jaar zendingswerk in Spanje bracht
niet alleen hoogtepunten en wonderen met
zich mee. Er waren zeker ook moeiten en

Noot van de redactie: Bij het uitkomen van dit WEC Nieuws werd bekend
dat Sterre en Wilbert hun reis naar Zuid-Afrika voor onbepaalde tijd hebben uitgesteld.
Wij wensen hen Gods leiding toe voor de komende tijd.

Een Nederlands gezin zoekt een leerkracht Basisonderwijs voor hun
dochters die in groep 2 en 5 zitten. Met deze hulp in homeschooling
hebben de ouders meer tijd voor taalstudie.

Moeiten en dankbaarheid

Advertentie
Evelien was al langere tijd geïnteresseerd
in het buitenland. Deze interesse was
niet per definitie zending-gerelateerd. Op

Engelse les
Tieko is afgelopen herfst vertrokken
naar Zuid-Korea om er te gaan werken
als leraar-assistente Engels op een
zendingsinstituut. Hier worden aspirantzendelingen voorbereid op hun uitzending

Niet te ver vooruitkijken
Voor veel zendelingen was hun kortetermijn avontuur een opstapje naar een
lange-termijn bediening. Wie weet hoe dit
bij Sterre, Wilbert, Evelien en Tieko gaat
verlopen? Ze wijzen het bij voorbaat niet
af, maar kijken liever niet te ver vooruit.
Wie weet wat en waar hun wandeling met
God hen brengt? Alle vier konden ze zich
vinden in dit statement: God sluit aan bij je
verlangens en maakt dat je met Hem het
avontuur durft aan te gaan.

Zijn hun kinderen bij jou in goede handen?

Na jarenlang gemeentestichtend werk
en leiderschap binnen WEC, zijn Jaap
en Suze sinds 2008 de beheerders
van huize Adullam. In deze prachtige
accommodatie, gelegen aan de Spaanse
noordkust, verlenen ze pastorale zorg.
Het is een plek waar gasten echt even tot

verdriet. Hun jongste zoon kreeg een
hersentumor en een paar jaar geleden
kreeg de oudste zoon een ongeluk, waarbij
hij ernstig gewond raakte. Dit had tot
gevolg dat hij nog steeds belemmerd wordt
in de uitvoering van zijn werk. Een ander
verdrietig moment was een kerkscheuring.
Toch was Gods genade voldoende om niet
op te geven, maar door moeilijke situaties
heen te komen. Dankbaarheid overheerst
voor al het moois dat God door hen heeft
gedaan. Alle eer aan Hem. Jaap en Suze zijn
nog niet van plan om te stoppen met hun
bediening, maar blijven actief voor Koning
Jezus!

en krijgen er onder andere Engelse les. Ze
hoopt een positieve bijdrage te mogen
leveren aan de training van de studenten
en hen te bemoedigen in het avontuur wat
hen te wachten staat. Dat God een ander
plan voor ogen had dan zij zelf, heeft Tieko
aan den lijve ondervonden. Japan was het
land waar ze naartoe dacht te gaan. Het
werd echter Zuid-Korea. Ze heeft ervaren
dat God op de meest liefdevolle manier de
touwtjes van haar leven in handen heeft!

Bekijk deze en andere vacatures op

Adullam

rust kunnen komen. Naast gesprekken is er
ruimte voor bezinning. Vele voorgangers
en zendelingen hebben baat gehad bij
de gastvrijheid, de gesprekken en de
gebeden met Jaap en Suze. Vanwege hun
leeftijd hebben Jaap en Suze het huis in de
verkoop staan. Hun verlangen is dat er een
christelijke koper gevonden wordt, zodat
deze plaats voor het werk van de Heer
behouden blijft.

jongere leeftijd durfde ze de stap naar
het buitenland nog niet te zetten. Begin
vorig jaar sprak Evelien met anderen over
haar verlangen. Ze begon te bidden of
God haar wilde openbaren welke stap ze
mocht gaan zetten. Iemand wees haar
op een advertentie van WEC, waar een
leerkracht Nederlandse taal en cultuur
werd gezocht voor een aantal Nederlandse
gezinnen in Cambodja. God bevestigde
deze optie en Evelien besloot om zich
aan te melden. Haar verlangen is om de
kinderen op een goede manier les te geven
en te ondersteunen. Zelf hoopt ze van de
zendingswerkers te leren hoe ze omgaan
met de lokale bevolking en Gods Woord
doorgeven. En ze wil graag leren van de
Cambodjaanse cultuur en ervaren hoe God
werkt in zo’n andere omgeving.
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Jaap en Suze zijn echte mensenmensen met
een oprechte passie voor het Evangelie van
Jezus Christus. In de beginjaren bestond
het werk vooral uit gebed en relaties
opbouwen. Het ging ‘zoals de Geest het
leidde’ en met een hart vol van Gods liefde
voor de mensen. Eigenlijk had het wel enige
vergelijking met het ontstaan van de eerste
christelijke gemeenten uit Handelingen,
waarbij het tot geloof komen van één
persoon een hele gemeente voortbracht.
Op een dag was Jaap samen met enkele
zendelingen in de Spaanse stad Avila om
te onderzoeken of ze hier een gemeente
konden stichten. Ze kwamen in contact
met het hoofd van de gevangenispolitie,
legden hem het Evangelie uit en baden
met hem. Tien jaar later hoorden ze dat
deze agent door dit gebed was geraakt
en tot geloof was gekomen. Later ging hij
theologie studeren en werd voorganger
van verschillende gemeenten.

Leren van de lokale bevolking
Zuid-Afrika is het land dat Sterre en Wilbert
al jarenlang op hun hart hebben. Acht
jaar geleden deed Wilbert er een paar
maanden vrijwilligerswerk bij Melusi. Het
contact met de lokale bevolking maakte
een diepe indruk op hem. Nadat hij een
relatie met Sterre kreeg nam hij haar mee
naar dit prachtige land. Samen raakten
ze er steeds meer van overtuigd dat God
hen als echtpaar in Zuid-Afrika wilde gaan
gebruiken. Deze maand hopen ze naar
Melusi te vertrekken. Sterre wil graag in de
keuken of in de tuin gaan werken, samen
met de lokale vrouwen. Wilbert gaat
samen met de dakloze gasten allerlei handen spandiensten verrichten op het terrein.
Daarbij is hun verlangen dat ze mogen
leren van de lokale bevolking, maar ook
iets kunnen laten zien van de God die van
hen houdt.
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Door de Geest geleid

Een Nederlandse omroep maakte ooit gebruik van de slogan: ‘Je bent jong en
je wilt wat!’. Hiermee probeerde ze aansluiting te vinden bij jongeren op zoek
naar vrijheid en avontuur. Maar stel dat je op jonge leeftijd door God wordt
aangeraakt en de invulling van je leven door Hem wilt laten bepalen? Dit
overkwam Sterre (24), Wilbert (27), Evelien (22) en Tieko (22). Graag delen
zij hun verhaal over hoe ze zijn uitgedaagd dit avontuur aan te gaan.
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Vorig jaar september was het 50 jaar geleden dat Jaap en Suze de Bruine met WEC naar Spanje werden
uitgezonden. Beiden zijn op jonge leeftijd met het Evangelie in aanraking gekomen. Suze werd aangesproken
door een toespraak van George Verwer (oprichter van OM, red.) Jaap kwam tot bekering tijdens een Youth
for Christ kamp. Hun verlangen om de zending in te gaan bracht hen naar de bijbelschool van WEC in
Glasgow, waar ze elkaar leerden kennen. Beiden ontvingen zij een roeping voor Spanje en begin jaren
zeventig vertrokken zij naar dit toen nog
overwegend katholieke land.

Ben je creatief met tekst en beeld? Heb je een hart voor zending en
wil je je graag hiervoor inzetten? Zit je vol ideeën en inspiratie?
Dit kun je doen als thuiswerker of op ons kantoor.

Door Sido Wattel

Je bent jong
en God wil wat!

Je bent verantwoordelijk voor onze Social Media kanalen (Facebook,
Instagram) om onze boodschap over te brengen op de jongeren.

50 jaar Gods trouw in Spanje

