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, zo vlak voor de kerst willen we jullie graag vertellen hoe het met ons gaat:
Met veel dankbaarheid kunnen we vertellen dat er een laptop voor Willemijn gedoneerd is! Op dit moment is het
vooral uitproberen hoe de programma’s bedoeld zijn en wat werkt voor Willemijn. Willemijn is het enige kind in de
school met deze vorm van dyslexie, wat betekent dat het voor iedereen nieuw is. We hebben er vertrouwen in dat
de juffen er alles aan doen om school voor Willemijn weer aantrekkelijk en leuk te maken.
En dan in een keer ben je thuis met verschijnselen van een burn-out, dat overkwam Richard begin oktober. Hele
nachten liggen piekeren over hoe het verder moet met Lacken House als in december weer 3 mensen het team
verlaten. ‘Er is nog zoveel te doen en ik kan het niet in mijn eentje trekken. Maar God heeft ons hier geplaatst en er
zijn zoveel supporters die ons financieel steunen…’
Het voelde als een last op de schouders die niet meer te dragen was. Toen de opdracht kwam om eens een burn-out
test in te vullen was de uitkomst alleen maar een bevestiging van wat we eigenlijk al wisten. En dan komt de
opdracht om afstand te nemen van het werk, en tot rust te komen…
In Jakobus 1 word gesproken over de beproevingen die zullen komen om te testen hoe standvastig het geloof is. En
nu, terugkijkend op de afgelopen acht weken, was het niet altijd makkelijk. Een schuldgevoel ten opzichte van
supporters, maar misschien nog wel het meest ten opzichte van God. We
werken hier voor Hem, hoe kan het dat je denkt dat je alles zelf moet doen en
dat het lijkt alsof Hij er niet is? Een grote hoeveelheid werk en telkens minder
mensen.
Maar in de afgelopen weken heeft God wel degelijk laten merken dat Hij er is.
Het was een tijd om weer meer in de Bijbel te lezen en te bidden, een tijd om
schoon schip te maken met dingen uit het verleden. Dankbaar kijken we terug
op de gesprekken die Richard heeft met een therapeut, die heeft geholpen om
dingen op een rijtje te zetten. Er zijn ook al gesprekken met HRM over hoe de
werkdruk verminderd kan worden. Komende weken zullen nog meer
gesprekken volgen zodat Richard in januari het werk weer kan gaan oppakken.
Voor Irene en de kinderen was het niet altijd even makkelijk; in een keer is je
man hele dagen thuis en is je vader het ene moment vrolijk en het andere
moment boos en chagrijnig. En het is raar maar waar, we hebben als gezin
veel meer met elkaar gepraat en zijn naar elkaar toegegroeid.
En tegelijk gaat het leven ook gewoon door:
Op 6 november heeft Ina openbare geloofsbelijdenis gedaan. Het is bijzonder
om te zien hoe God ook in het leven van de kinderen aan het werk is, en hoe
zij daarvan willen getuigen. Het was helemaal bijzonder voor Ina omdat de
beide opa’s en oma’s er waren en haar vriendin met haar ouders. Het was
voor het eerst in 20 jaar dat er weer een belijdenisdienst in de kerk was, en als
dan 3 jongeren tegelijk belijdenis doen dan is dat voor de gemeente een
enorme bemoediging. Tegelijk was het voor ons een mogelijkheid om te delen
van de persoonlijke relatie die Jezus met ons wil hebben. Zeker voor onze
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roomse buren was het een bijzondere gebeurtenis en een mooie gelegenheid om met hen gesprekken over het
geloof te hebben.
In de afgelopen weken is Ina erg druk geweest met Scór, dat is het winterseizoen van de sportclub en heeft
onderdelen als groep zingen, Iers dansen, drama, solo zingen en muziek maken. Ina was betrokken bij het zingen en
drama. Met haar dramastuk mag ze komende week naar de provinciale kampioenschappen, de regionale
kampioenschappen heeft ze afgelopen week gewonnen! Dit betekende dat er in de afgelopen weken veel avonden
geoefend is, want de hoop is dat ze uiteindelijk naar de landelijke finale gaan. Het is een heel leuk gebeuren, echt
lekker Iers. Het houdt de Ierse folklore en cultuur in leven. Verder gaat het op school goed met haar en heeft ze
mooie resultaten voor haar toetsen. Op school ze is ook nog druk bezig met de voorbereidingen van een Carol
service volgende week woensdag en donderdag. Dus lekker druk, maar ze geniet ervan.
Gerard en Willemijn hebben de
afgelopen weken druk geoefend
voor de kerstmusical. Hele
middagen hoorden we liedjes
van Oliver Twist in huis. De
kinderen hebben erg genoten
van de voorbereidingen, het was
heel spannend en afgelopen
week was het zover (zie foto).
Het was een fantastische avond!
We
hadden
onlangs
de
ouderavond en de juffen zijn erg
tevreden over Gerard en
Willemijn. Ze staan nog steeds
versteld van de snelheid
waarmee de kinderen de
Engelse taal meester zijn
geworden en hoe ze de
achterstand aan het inhalen zijn.

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is ons Creative Art Team onderweg
met de kerst-puppet show. Ze hebben al 13 shows gedaan en mogen er nog 29
doen. Dit jaar is er voor gekozen om alleen naar scholen te gaan waar we al
eerder zijn geweest. Het team vertelde dat het bijzonder is om te horen dat
kinderen nog kunnen vertellen waar vorige shows over gingen. Bidden jullie
mee voor alle zaadjes die geplant worden en voor kracht voor het team want
het zijn lange dagen.

Gebedspunten
Danken voor:
 De laptop voor Willemijn
 Belijdenis van Ina
 Mooie berichten van school
Bidden voor:
 Rust en herstel voor Richard en
voor ons als gezin
 Christmas show
 Dat we ook in de kerst tijd
kunnen laten zien waar het om
draait, nl. Jezus en niet de
cadeautjes

We wensen jullie een fijne voorbereidingstijd naar kerst toe en gezegende
feestdagen! Richard, Irene, Ina, Gerard en Willemijn van Opstal
Wist u dat Richard van Opstal dinsdag 27 december zijn 39e verjaardag viert? Het zou mooi zijn als u aan hem denkt
d.m.v. een kaartje of een berichtje.
Ook Irene is bijna jarig! Zij wordt op 9 januari 38 jaar. Vergeet u haar niet?
Voor info. mail naar: omireneenrichard@gmail.com.
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