Richard & Irene
Ina & Gerard
&Willemijn
van Opstal
Hallo allemaal,
Vrijdag 27 december was de dag dat wij Nederland voor Ierland verruilden. De dag begon met een reisje naar
Schiphol waar we afscheid hebben genomen van familie en vrienden. Het was een emotioneel maar goed afscheid.
Het was erg spannend, maar de vlucht ging erg goed. De kinderen vonden het heel leuk. We werden opgehaald door
collega’s, uiteindelijk waren we om 00:45 (Nederlandse tijd) op Lacken house. Na een goede nacht rust, zijn we naar
Hallo allemaal,
Nog drie weken en dan is ons tweede jaar hier in Ierland ook al weer voorbij! Wat is dat snel gegaan en wat is er
veel gebeurd. Mooie tijden waar we volop genoten van het zendeling zijn, maar ook tijden dat het niet leuk was om
hier te zijn. Maar in die beide tijden mochten we de nabijheid van onze hemelse Vader ervaren en kunnen we nu dan
ook dankbaar terug kijken.
In oktober zijn we gestart met te vragen of u ons werk wilt blijven steunen om zo weer een nieuwe periode hier te
kunnen werken. We zijn dankbaar voor de vele positieve reacties. Op dit moment staat de teller op 93% van het
bedrag wat nodig is om hier nog weer 2 jaar te kunnen blijven!
Hier in Ierland is het op dit moment iets rustiger met de ministries, er zijn nog twee afdelingen die druk bezig zijn. De
jeugdafdeling gaat met hun programma nu regelmatig naar
scholen voor voortgezet onderwijs. Ze geven daar lessen
over eigenwaarde en pesten. In beide lessen krijgen ze
mogelijkheden om vanuit Bijbels perspectief te laten zien wie
we in Jezus mogen zijn en hoe Hij wil dat we met elkaar om
gaan.
Ook zijn de voorbereidingen voor de kerstshow in volle gang.
Irene is de afgelopen weken bezig geweest om verschillende
dingen in elkaar te naaien voor het decor. Dat alles is nu
klaar. Er zijn dit jaar twee gasten die helpen bij de kerstshow,
waarvan er een uit Nederland komt. Vanaf 29 november zijn
ze Ierland aan het doorkruisen om in drie weken tijd op 40
verschillende scholen de kerstshow op te voeren. Dit jaar is
er niet de mogelijkheid om voor de televisie te komen, maar
zijn er weer meer scholen om te bezoeken.
Een klas geeft elkaar complimenten

Richard is de afgelopen weken druk bezig geweest om samen met een collega een oude container om te bouwen tot
een kantoor. Ook deze keer maken we onze eigen bureaus en kasten om zo te besparen in kosten voor aanschaf van
meubilair. Ook is Richard druk bezig met het voorbereiden van de verbouwing van de keuken. Brandveiligheid en
hygiëne-regels vragen om aanpassingen aan het gebouw. Omdat de keuken de grootste risico factor is in het
gebouw, willen we daar gaan beginnen. Dat betekent tekeningen maken, budget opstellen en proberen om teams te
vinden die ons kunnen helpen bij de verbouwing. 12 December verlaten de laatste gasten voor dit jaar het terrein,
de eerste outreach voor volgend jaar staat voor eind maart gepland. Dit betekent dat we drie maanden hebben om
de keuken te verbouwen.
Eind november hebben we de ouderavond gehad om te horen hoe Gerard en Willemijn het doen op school. Doordat
de kinderen elke dag huiswerk hebben hadden we als ouders al een goed beeld van waar ze mee bezig zijn en hoe
het gaat, maar het is goed om te horen hoe de juffen erover denken. Beide doen het goed op school. Gerard krijgt
nog steeds extra Engels om hem te helpen zijn vocabulaire uit te breiden. Bij Willemijn wordt er gedacht dat ze
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dyslexie heeft. Daarom krijgt ze nu op een andere manier
les in lezen en grammatica, na 5 weken kon ze al meer
woorden lezen dan dat ze in de afgelopen 2 jaar geleerd
had. Ze heeft er nu zomaar plezier in om te lezen! Een
bijkomend voordeel is dat ze nu geen Iers meer krijgt, wat
ze helemaal niet erg vindt.
Ina is al helemaal ingeburgerd in het voortgezet
onderwijs, ze heeft een vaste groep vrienden en de
resultaten van de toetsen zijn goed. Ze heeft met school
de mogelijkheid om spikeball te spelen. Dat is een simpele
vorm van volleyball. Afgelopen week hebben ze de halve
finales bereikt van de nationale kampioenschappen!
Ina en haar spikeball-team

Ook is Richard samen met het Leiderschap bezig geweest om plannen voor volgend jaar te maken. Plannen hoe we
zoveel mogelijk Ieren kunnen bereiken met het evangelie, maar ook hoe we plaatselijke kerken kunnen
ondersteunen bij het naar buiten treden om te evangeliseren.
Zo staan we keer op keer voor leuke uitdagingen en hebben we de mogelijkheid om te merken dat we het niet alleen
hoeven te doen, maar dat er een God is die voor ons zorgt en laat zien dat Hij het is die oplossingen brengt, vaak uit
onverwachte hoek!
Zou jij van dichtbij willen meemaken hoe het is om aan wild vreemde mensen het evangelie te vertellen dan bied
OM Ierland jou daar de perfecte mogelijkheid voor! Van 12 t/m 19 maart is er de St. Patrick outreach, als je dat te
kort vindt is er ook de mogelijkheid om gelijk door te gaan met de paas outreach, deze duurt van 12 t/m 26 maart. In
de zomer is er weer Impact Ireland, deze is van 5 t/m 21 juli. Ook dan is er alle mogelijkheid om te delen van de
rijkdom die we hebben in Jezus. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezegend nieuw jaar!
Richard, Irene, Ina, Gerard en Willemijn

Gebedspunten
Danken voor:
 Alle financiële toezeggingen
 De schoolresultaten van de
kinderen
 Toezegging van onze
landlord dat we in het huis
mogen blijven
Bidden voor:
 Rust in de komende
vakantie
 Verbouwing van de keuken
op Lacken House
 Ierland en al haar
wateroverlast op dit
moment

Wist u dat Richard van Opstal zondag 27 december jarig is? Hij wordt dan 38 jaar. Wellicht is het een leuk idee om hem
een verjaardagskaart te sturen! Het adres leest u in de balk hieronder. En vergeet u ook Irene niet, zij is zaterdag 9 januari
jarig en wordt dan 37 jaar.
Het TFT: Marten van Dijken, Willem v.d. Es, Anita Kruiger, Wietske Nienhuis, Andries Nijenhuis, Gonda Schmohl, Peter
Uringa . Voor info. mail naar: omireneenrichard@gmail.com.
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