
 
Beste vrienden, 
 
We vinden het erg leuk om jullie via deze 
nieuwsbrief weer even op de hoogte te 
brengen van ons werk. Zo zijn we o.a. in 
de afgelopen periode terug verhuisd naar 
Nederland en zijn we bezig met het 
schrijven van een magazine en het 
voorbereiden van een zendingsreis naar 

Afrika. 
 
Terug verhuisd naar Nederland 
We zijn enorm dankbaar voor alles wat het 
afgelopen jaar in België ons gebracht 
heeft. De studie heeft ons heel veel nieuwe 
inspiratie gegeven en ook vernieuwing 
gebracht in ons persoonlijke geloofsleven. 

In het afgelopen jaar heb ik het 
schakeljaar gehaald. Vanaf volgend jaar zal 
ik vanaf september parttime verder 
studeren aan de Master bij Continental 
Theological Seminary in België. Naast een 
week lessen volgen per maand zal ik thuis 
studeren. Jedidja heeft in het afgelopen 
jaar haar laatste punten behaald waarmee 
ze haar studie Social Work op de CHE in 
Ede heeft afgerond! 

 
 
Een aantal weken geleden zijn we weer 
terug verhuisd naar Ede in Nederland. Dit 
is de plaats waar we 5 jaar geleden ook 
gewoond hebben. Een bevriend stel van 
ons vanuit de studie in België hadden een  
 

 
 
appartement in Ede wat ze verhuurden wat 
deze zomer vrijkwam. We mogen dit  
appartement nu van hun huren. Het is een 
mooi en ruim appartement waar we erg blij 
mee zijn. We zullen vanuit hier verder 
gaan met ons zendingswerk. We vinden 
het erg mooi om volgend jaar nog 
regelmatig terug te kunnen gaan naar de 

CTS voor de studie en zo ook nog contact 
te houden met de mensen die we daar 
hebben leren kennen. 
 

Conferentie en evangelisatie actie  

 
Tijdens onze tijd in België hebben we erg 
leuk contact gehad met onze bovenburen 
die uit Kameroen en Nigeria komen. Op 
zaterdag 1 juni heb ik tijdens een 
conferentie in hun gemeente een toerusting 
gegeven over evangelisatie. Na de toerusting 
zijn we met een groepje Brussel in gegaan 
om in gesprek te gaan met de mensen. Een 
gesprek wat er echt uitsprong was een 
ontmoeting met een jonge vrouw van een 
jaar of 20. Ze deelde met ons dat ze 2 jaar 
geleden tot geloof was gekomen en dat ze 
een kerk in Brussel bezocht, maar dat ze op 
dit moment veel werd beïnvloed door 
vrienden en familie wat een negatieve 
uitwerking had op haar geloof. Aan het 
einde van ons gesprek mochten we bidden 
voor haar dat God haar geloof zou 
versterken. Dit was een bijzondere 



ontmoeting! 
 
Open deur naar Kameroen! 

 
Onze bovenburen hebben jarenlang 
evangelisatie diensten georganiseerd in 
diverse landen in Afrika. Een aantal 
maanden geleden werd ik uitgenodigd om 
van 10 tot 20 December 2019 naar 
Kameroen te komen voor een 
evangelisatiecampagne. Dit was voor mij een 
bijzondere uitnodiging, omdat dit ook een 
verlangen van mij was waar ik regelmatig 
voor heb gebeden. Op dit moment zijn we 
bezig met de voorbereidingen voor deze 
reis. We zullen in een van de buitenwijken 
van Yaounde, de hoofdstad van Kameroen, 
een evangelisatiecampagne gaan 
organiseren. Daarnaast mogen we ook een 
aantal dagen les gaan geven op een 
Bijbelschool in Douala. We zien er naar uit 
om deze reis te gaan maken en deze 
uitdaging aan te gaan. Het is voor ons een 
stap in geloof en we zijn vanuit onze 
stichting aan het sparen voor deze reis. 
 
Nazorgboekje geschreven! 
Vanuit Kameroen hebben ze gevraagd of ik 
een nazorgboekje wilde schrijven voor als er 
mensen tot geloof komen tijdens de 
diensten. Het was mooi om dit in de 
afgelopen periode te mogen schrijven. In 7 
korte hoofdstukjes hebben we beschreven 
hoe je verder kunt groeien in je geloof. Op 
dit moment wordt het boekje vertaald naar 
het Frans en een goede vriend van ons is 
bezig om een ontwerp voor het boekje te 
maken. We hopen het boekje in onze 
volgende nieuwsbrief te kunnen laten zien.  
 
 
 

Magazine Bible to Life 
 
Jedidja is op dit moment druk bezig met het 
schrijven van het magazine de “Bible to 
Life”. Het doel van het magazine is om 
mensen te inspireren en te helpen in het 
lezen van de Bijbel. In het Magazine geven 
we uitleg over een mooie 
Bijbelstudiemethode die we in de afgelopen 
jaren tijdens onze studie geleerd hebben. 
Verder bevat het Magazine ook 
verschillende getuigenissen, overdenkingen 
en andere hulpmiddelen om je te helpen bij 
het lezen en bestuderen van de Bijbel. Op dit 
moment hebben we zo’n 45 pagina’s en we 
hopen dit nog wat verder uit te breiden. Als 
voorproefje op het magazine kunnen jullie 
hier alvast een mooie overdenking lezen die 
de directeur van de CTS die speciaal voor het 
magazine geschreven heeft. 
 
Bijzondere spreekbeurt 
Op zondag 28 juli mocht ik spreken in de 
EGHW in Oud Beijerland. Bijzonder was dat 
dit precies op de 65e verjaardag van mijn 
vader was. Het was een erg mooie dienst 
waarin ik mocht spreken, dat we ons mogen 
laten leiden door de Heilige Geest om verder 
op te groeien als kinderen van God aan de 
hand van Romeinen 8. Luister hem hier eens 
na.  
  
Hartelijk bedankt voor het lezen van onze 
nieuwsbrief!  
 
Gods rijke zegen toegewenst! 
Willem & Jedidja  
 
Agenda aankomende periode: 

• 25 augustus: Spreekbeurt E.G. de 
Levensbron in Schoonhoven 

• 1 september: Spreekbeurt VEG de 
Ark in Zwijndrecht 

• 22 september: Spreekbeurt 
Vredekerk Den Haag 

 
Lopende projecten:  

Klik op de onderstaande linkjes voor meer 
informatie over deze lopende projecten. 

• Ondersteuning bergdorpen Nepal 

• Evangelisatiecampagne Kameroen 

• Magazine ‘Bible to Life’ 
 


