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Onderdeel van
Agapè

In mei 2018 volgde ik een cursus over zending in het buitenland. Deze foto is gemaakt op een berg bij Boedapest.

Oud & Nieuw

‘Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.’ (Bijbel, 1 Korintiërs hoofdstuk 13, vers 2)
Gods bevestiging voor Berlijn
Begin januari 2019 is het zover. Dan ga ik in Berlijn wonen en werken. Ik heb er zin in! In januari 2018
krijg ik het verlangen om voor StudentLife te werken in Berlijn. Ik zie daarin ook Gods leiding. Vervolgens
heb ik gesprekken met StudentLife Nederland en StudentLife Duitsland (daar heet het Campus Connect).
Ook loop ik een keer een weekje mee met het werk in Berlijn.
Duits verbeteren
Het afgelopen jaar is een jaar van steeds wat meer voorbereidingen treffen. Zo spreek ik meerdere keren af
met een Utrechtse vriend. Hij kan erg goed Duits en dan praten we een avondje Duits. Ook doe ik
oefeningen in een Duits lesboek. En ik pak er heel soms een Duits boek bij. Ik vind Duits spreken erg leuk,
maar besef ook dat mijn Duits nog verder mag verbeteren.
Mensen moeten missen
De laatste maanden is er soms ook ruimte voor verdriet. Afgelopen oktober doe ik de afwas in mijn huisje
en moet ik heel erg huilen. Ik besef dat ik mensen ga missen. Dat doet mij wat. Maar tegelijk merk ik ook
dat het tóch lukt om te kiezen voor Berlijn. Ik merk dat ik daar heel blij van word. Door die keuze zie ik
namelijk dat het lukt om God op nummer 1 te hebben. Maar natuurlijk moet ik mensen niet vergeten.
Minimaal 1 jaar
En nu ga ik voor minimaal 1 jaar richting Berlijn. Begin januari ga ik verhuizen. Ik heb zin in dit nieuwe
avontuur en besef dat ik ook iets moois achterlaat. Ook nu ik dit schrijf, moet ik een traantje wegpinken.
Toch geloof ik dat het goed is om te gaan! : -)
Ik wil graag Duitsers gaan ontmoeten, met hen spreken in het Duits en met hen praten over hoe ze Jezus
zien. En ik doe dit graag samen met jullie. Ga je mee?
Groeten, Marc Elders

