september-november 2022
Beste vrienden,
In deze nieuwsbrief wil ik Colossenzen 3 vers 14 aan jullie meegeven: ‘En kleedt u zich boven alles
met de liefde, die de band van volmaaktheid is.’
Mutsen

Met de verandering van het weer kreeg ik
opnieuw verrassende telefoontjes om mooie
mutsen op te komen halen voor de zeelui in
Terneuzen-Gent.
De Filipijnse kapitein helemaal rechts op de foto
stond er op om deze foto te maken. Hij
trommelde spontaan zijn bemanning bij elkaar.
Ik moest alle dames bedanken voor hun mooie
breiwerk! Mooi om zo’n reactie te krijgen.

Tijd voor God en gebed
Verschillende zeemannen waren op het schip druk
bezig met onderhoudsklusjes. Ik dacht: ‘Hebben ze wel
tijd ?’ En tot mijn verwondering was ik zeer
welgekomen. Een deel van de Filipijnse bemanning
stopte met hun werk en verzamelde zich in de kantine
van het schip. In de drukte ruimden zij tijd in voor een
luisterend oor, voor gesprek, bemoediging en gebed.
We hadden het goed met elkaar. Dankbaar namen we
afscheid en wensten elkaar Gods zegen toe.
Kleding

Via een collega van mijn vrouw kreeg ik voor de zeelui in de haven
een flinke vracht nieuwe kleding. Jullie hadden ons moeten zien
sjouwen! Het stopte maar niet. Via deze mooie kleding ontvang ik
een ingang tot een pastoraal gesprek en of evangeliserende
ontmoeting. Ik kan hiermee aan de zeevarenden het Woord
voorhouden dat echt leven geeft.
Zeeman Rik stuurde mij namens de hele bemanning van zijn schip
per e-mail een dankjewel. Ik mocht namelijk niet op het schip. De
kapitein had de eigenaar van het schip nog gecontacteerd maar deze
liet weten in coronatijd geen bezoekers aan boord. Rik schreef: ‘We

are sorry but we are very happy and grateful especially we received some bibles. Halleluiah! Praise
the Lord! Amen! Thank you very much and God Bless you all.’ Deze zeeman bedankte mij niet
alleen voor de kleding, maar vooral voor de Bijbels. Ik vind dit bemoedigend en geweldig!
Zeeman Hans..

Bij een scheepsbezoek kreeg ik van zeeman Hans spontaan een kop
koffie aangeboden. Hans had zo zijn vragen bij het geloof. Hij vond
het jammer dat hij bij heel wat gelovigen zag dat ze het ene roepen
en het andere doen. Dit gesprek raakte me, omdat ook ik een stain-de-weg kan zijn in mijn christenzijn. Ik hoop en bid dat ik
ondanks al mijn gebreken toch, met Gods hulp, een goede
wegwijzer mag zijn naar onze Zaligmaker.
Bidden en danken
Wilt u danken voor…
• het vele mooie materiaal (mutsen, kleding, knuffels, snoepjes) dat ik kreeg;
• de evangelisatiedienst in de Kandelaar in Terneuzen;
• de ouderenmiddag van de Gereformeerde Kerk in Axel. Hier mocht ik over mijn
werk komen vertellen;
• het maandelijks stad- en regiogebed in Terneuzen waar o.a. voor mijn werk
gebeden wordt.
Wilt u bidden voor…
• zeevarenden (Rik en drie Filipijnse zeemannen) die zich in hun geloof eenzaam
voelen. Bid voor volharding en moed om stand te houden in het volgen van Jezus;
• mijn scheepsbezoeken, dat de zeevarenden hierdoor Gods liefde belangrijker gaan
vinden dan alles wat de wereld te bieden heeft.

Kerstpakketten
Zoals jullie weten komt Kerst er weer aan. De
kerstperiode is voor mij dè mogelijkheid om aan de
zeevarenden in woord en daad te laten zien dat God
ook van hen houdt. Ik wil aan de zeemannen die ik dan
bezoek een kerstpakket geven. In elk kerstpakket zit:
een muts, een paar sokken, een geduldspelletje, een
schrijfboekje met pen, een rol Mentos fruit, een reep
chocolade, een fles douchegel, een zelfgemaakte
kerstkaart en een kerstoverdenking. Een kerstpakket
kost ca. € 6,-. Willen jullie mij (weer) helpen door een
gift over te maken? Alvast hartelijk bedankt!
Tot slot
Veel dank voor jullie gebed, giften en ondersteuning waardoor ik mij in het
evangelisatiewerk in de haven Terneuzen-Gent gedragen weet. Ik wens jullie
in alles Gods zegen en nabijheid toe, ook namens Tonja en Hannah!

Wij stellen het zeer op prijs als u ons werk wilt steunen. U kunt dan uw gift
overmaken op het volgende rekeningnummer:
IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting Levend Water – Havenevangelisatie
(belasting aftrekbaar).

