Richard & Irene
Ina & Gerard
scheid hebben genomen van
familie en vrienden. Het was een
&Willemijn
emotioneel maar goed afscheid.
Het van
was erg
spannend, maar de
Opstal

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,
Het jaar is alweer bijna voorbij en wat een bijzonder jaar is het geweest! Veel veranderingen en uitdagingen kwamen
op ons pad, persoonlijk, maar ook op werkgebied. Toch zijn ook veel dingen hetzelfde gebleven of doorgegroeid, ook
dat is goed.
Als we terugkijken zien we dat we relaties hebben opgebouwd met mensen in de gemeenschap, kerkelijk maar ook
plaatselijk. We hebben afscheid moeten nemen van vrienden omdat ze gingen verhuizen binnen Ierland of daarbuiten.
En ook onze verhuizing naar Lacken House heeft veranderingen met zich mee gebracht op het gebied van
vriendschappen. Maar het heeft ook weer een weg geopend voor nieuwe vrienden.
In onze afgelopen nieuwsbrieven hebben we vooral veel gedeeld over wat wij hier in Ierland doen. In deze nieuwsbrief
willen we jullie graag iets vertellen over wat ons werk en dat van OM de Ieren heeft gebracht, wat is nu de impact op
hen geweest?
St Patrick Outreach, maart 2018:
‘Julie, een van de deelnemers aan de outreach, vertelde dat ze een bijzondere ontmoeting had tijdens huis aan huis
evangelisatie. Julie en Marie( domineesvrouw) kwamen in gesprek met 2 jongens en een vrouw. Terwijl Marie het
evangelie met hen deelde had Julie het idee dat ze een van de jongens, genaamd Sam, eerder had gezien. Als het
gesprek op zijn eind loopt vraagt ze aan Sam of iemand al eens eerder met hem over het evangelie heeft gesproken.
Ja, zei hij, dat was Ludie Creech en die heeft dat gesprek opgenomen op video. Julie was helemaal ondersteboven. Zij
vertelde dat zij die video 3 jaar geleden gezien heeft toen ze voor het eerst in Ierland was en er zijn niet veel mensen
die die video gezien hebben. “Sam, ik denk nee ik weet zeker dat God een plan voor je heeft!” Door deze ‘toevallige
gebeurtenis’ is Julie ervan overtuigd dat God een plan heeft voor Sams leven, dit kan geen toeval zijn! Ze heeft het
ervaren als een bijzondere door God georganiseerde ontmoeting!’
Dit is een verhaal van iemand die hier komt om het evangelie te delen. Zij merkt dat het niet alleen een impact heeft
op de mensen hier, maar de ervaring heeft ook een impact op haar zelf. Wij zijn dankbaar dat we hier in Ierland zijn
om deze mensen een onderkomen te bieden.
Zomer Outreach augustus 2018:
‘Tijdens de zomer hadden we een groot jeugdteam vanuit Bakersfields, Californie, op Lacken House te gast. Dit team
ging naar 3 verschillende kerken om te helpen met hun zomer outreach: kidsclubs en straatevangelisatie doen, maar
ook praktisch werk zoals het opruimen van iemand zijn overgroeide tuin en zwerfafval opruimen. Tijdens een van deze
activiteiten ontmoeten Jeremy en Brandon een man genaamd John, hij stond bij de bushalte en ze gaan het gesprek
met hem aan en delen het evangelie. John was erg down. Hij vertelde dat zijn zoontje een voetbalwedstrijd heeft in
het weekend en dat hij daarna een eind aan zijn leven wilde gaan maken, omdat het leven toch geen zin meer heeft.
Dit verhaal had een enorme impact op Jeremy en Brandon, daarom deelden ze dit verhaal met David, een van de
leiders uit de plaatselijke kerk. David vertelde dat hij zou gaan kijken of hij John kon vinden om te zien wat ze voor
hem konden betekenen. Maar ja, in een plaats met 7.500 inwoners en iemand bij de bushalte...... Later die avond zond
David Jeremy een berichtje met 4 foto’s van verschillende Johns die hij op facebook had gevonden. En gelukkig was
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een van hen de John die Jeremy ontmoet had. David had een vriend bij de politie met wie hij contact had gezocht
omdat hij bezorgd was. Samen hadden ze besloten dat die vriend diezelfde avond nog naar John toe zou gaan. Hij
heeft een goed gesprek gehad met John en later die avond ook met Johns familie en die waren erg dankbaar dat hij
kwam. David vertelde later: “Doordat
ik in mijn vorige werk in aanraking ben
gekomen met mensen die zelfmoord
wilden plegen, gingen er gelijk
allemaal radartjes werken toen
Jeremy bij mij kwam met dit verhaal.
Ik wist dat ik moest proberen om met
John in contact te komen. Door deze
interventie leeft John nog steeds!”
David heeft later nog contact gehad
met de agent maar tot nu toe nog niet
met John. Hij vroeg of we willen
bidden dat hij John mag ontmoeten
om verder te praten.’
Nog steeds krijgen we kippenvel als we
aan dit moment terug denken. Hoe is
het mogelijk dat uit alle Johns, David
de juiste vindt en dan ook nog een
vriend bij de politie heeft met de juiste
connecties! Maar zonder Brandon en
Jeremy, deze jonge mensen uit
Californië die voor een korte tijd de
Kidsclub met de jeugd uit Californië
plaatselijke kerk kwamen helpen om
Jezus zichtbaar te maken in hun plaats, waren ze nooit met deze John in contact gekomen. Dit kon alleen maar omdat
God het organiseert en wij zijn dankbaar dat wij daar een kleine rol in mogen spelen door te zorgen voor onderdak en
eten en drinken voor de groepen die langs komen.
Nog steeds blijven wij ons verbazen over hoe God aan het werk is in Ierland. Soms zijn er dagen die voorbij gaan als
‘gewoon’ werk. Maar dan komen mensen terug met zulke bijzondere verhalen en dan worden we weer stil dat het
niet gewoon werk is, maar dat het werk in Zijn Koninkrijk is. En dit zijn maar twee verhalen van de vele die we zouden
kunnen vertellen!
Niet alleen in de levens van andere mensen, maar ook in allerlei praktische dingen zien we God aan het werk.
Afgelopen nieuwsbrieven hebben we gedeeld dat er financiële tekorten zijn. God heeft hierin op verschillende
manieren geholpen; zo heeft hij ons nieuwe supporters gegeven en zijn er supporters die hun bijdrage verhoogd
hebben. We zijn hier enorm dankbaar voor! We zien het als een bevestiging dat God nog steeds een plan met ons
heeft hier in Ierland. Maar we hebben ook gekeken hoe we zelf onze uitgaven naar beneden kunnen brengen. Nadat
we voor de derde keer een aanvraag gedaan hebben voor een Ierse ziekenfondskaart, hebben we die eindelijk
gekregen. Daardoor konden we onze Nederlandse ziektekosten verzekering opzeggen, wat elke maand heel veel
kosten scheelt. Hierdoor hebben we de begroting voor volgend jaar voor 98% procent gedekt. Voor dit jaar hebben
we echter nog een gat van € 6000,-. We geloven en bidden dat God ook hierin zal voorzien op dezelfde manier als Hij
gedaan heeft in de jaren hiervoor.
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Soms vergeten we wel eens wat een voorrecht het is om
24/7 uur de tijd te hebben om zendeling te zijn,
gedeeltelijk heel praktisch met de gaven en talenten die
we van God gekregen hebben, gedeeltelijk in ons eigen
gezin, de buren en in het dorp, maar ook gedeeltelijk in de
kerk. Hele verschillende terreinen maar overal met
hetzelfde doel: vertellen van Gods grote daden en liefde
voor mensen. Zeker in deze dagen voor Kerst waarin we de
geboorte van Jezus vieren die naar deze aarde kwam om
ons nieuw leven te geven, uit genade, uit liefde.
We willen jullie allemaal bedanken voor jullie
betrokkenheid bij het werk dat God aan het doen is in
Ierland, door ons heen, maar ook door jullie heen.
Vanuit Ierland wensen we jullie gezegende feestdagen en
een voorspoedig 2019!
Richard, Irene, Ina, Gerard en Willemijn

Gebedspunten
Danken voor:
• De vrijheid die er is in Ierland
om te evangeliseren
• De Ierse ziekenfondskaart,
waardoor we veel minder
kosten hebben volgend jaar
• Alle mensen die onze
nieuwsbrief lezen en voor ons
bidden
Bidden voor:
• Alle Ieren die het afgelopen jaar
het Evangelie hebben gehoord
• Voldoende financiën voor
volgende jaar
• Het gat van €6.000,- wat er nog
is
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