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In deze eerste nieuwsbrief van 2019 willen we graag onze dank uitspreken aan God, Hij heeft er door velen van jullie
in voorzien dat we het jaar 2018 konden afsluiten zonder een financieel tekort. In het leger van God is het net als in
een gewoon leger. Een commando kan niet alleen opereren, hij/ zij is afhankelijk van vele mensen die het mogelijk
maken om veilig naar de frontlinies te gaan. Zo voelen wij dat ook. Samen met jullie is het mogelijk om in de frontlinies
van Gods leger te werken en zo werken we samen aan de bouw van Gods koninkrijk hier op aarde onder Zijn zegen.
Begin januari mochten we Irene haar 40ste verjaardag vieren en speciaal
voor die gelegenheid was er familie over gekomen. Naast Richard en
Irene hun ouders waren er ook nog 4 van haar broers en zussen/
schoonzussen. Dit was een verrassing voor haar al hoewel ze al wel
geraden had dat er meer mensen zouden komen dan alleen haar ouders.
Toch was het wel heel bijzonder om zoveel familie te ontvangen. Nadat
we hen opgehaald hadden van het vliegveld zijn we Dublin in geweest
en hebben we een high tea gehad in een bus terwijl we door Dublin heen
reden, een mooie gelegenheid om even bij te praten met elkaar. Op
zaterdag zijn we een stuk wezen rijden en wandelen om te genieten van
de natuur en elkaar. 's Avonds hebben we Irene haar 40ste verjaardag
gevierd met familie en vrienden, OM vrienden en lokale vrienden. Het
was best wel eng om zoiets te doen en allemaal verschillende culturen
bij elkaar te brengen, maar wij kijken terug op een hele gezellige avond.
In hetzelfde weekend, op zondag 21 januari, legde Gerard belijdenis af
van zijn geloof in Jezus. Hij las zijn eigen getuigenis voor. Als ouders zijn
we dankbaar dat God ook in zijn hart werkt en dat hij Jezus is gaan volgen
en zich afhankelijk weet van de redding die alleen Jezus hem biedt. Hij
had
verschillende
vrienden
Gerard wordt gezegend
gevraagd of ze wilden
komen. Helaas is geen van hen gekomen. Gerard is
de enige gelovige in de klas en hij is niet bang om
te vertellen van zijn geloof en wie Jezus voor hem
is en wat de Bijbel zegt. Toch is dit soms wel
moeilijk voor hem.
Een van de manieren waardoor we als OM een
verschil kunnen maken in Ierland is door de
schoolprogramma’s.
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Regelmatig worden we door scholen voor
voortgezet onderwijs uitgenodigd om naar de
Godsdienstlessen te komen om te vertellen
over het christelijk geloof. Dit schooljaar is er
een school waar we wekelijks naar toe gaan
en een school waar we maandelijks naar toe
gaan. Hierdoor krijgen we een band met de
jeugd. Langzaam aan groeit er vertrouwen en
merken de leerlingen dat we niet een
cult/sekte zijn en komen ze met hun vragen:
Waarom is er zoveel ellende in de wereld als
er een God is, als God alles weet, waarom
schiep Hij dan mensen waarvan Hij wist dat ze
zouden zondigen, komen niet alle religies uit
bij dezelfde God, waarom zou ik in God moeten geloven, kan je bewijzen dat er leven is na de dood, hoe kan een
liefdevolle God mensen naar de hel sturen?
Diepe vragen waarop het soms lastig is om te antwoorden, omdat wij geloven wat de Bijbel zegt over deze dingen
maar velen van de jongeren niet. Sommigen hebben nog nooit een Bijbel vastgehouden en de enkeling die een Bijbel
heeft, leest er niet in. Elke les die we geven hebben we Bijbels bij ons om uit te delen, zodat de jongeren zelf de
mogelijkheid hebben om de Bijbel te bestuderen en de waarheid die daar in staat te leren kennen. De cultuur waarin
de jongeren opgroeien is niet die van dagelijks zelf de Bijbel onderzoeken om te lezen wat daarin staat. Het is een rijke
zegen om zo als team gebruikt te worden in het zaaien van het Evangelie in de harten van jongeren.
Een andere manier van het Evangelie vertellen gaat
de komende weken gebeuren. Ierland gaat
namelijk St. Patricksday vieren. St. Patrick is een
evangelist die in de vijfde eeuw v.Chr. door Ierland
trok om het evangelie te vertellen. Nu zijn veel
mensen in Ierland allang vergeten wie St. Patrick
was en daarom gaan we met 33 deelnemers van
over de hele wereld 5 lokale kerken helpen bij deze
mooie mogelijkheid om aan de mensen te vertellen
wie St. Patrick was en wat hij heeft gedaan in
Ierland. En dat niet Guiness het belangrijkste voor
hem was maar Jezus Christus. Voor Irene en mij
betekent dat een drukke periode bij het
klaarmaken van alle kamers en andere ruimtes die hiervoor gebruikt gaan worden. Irene zal een aantal dagen de
maaltijden weer verzorgen zodat de deelnemers zoveel en zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan het programma.
Er zijn deze zomer nog een aantal mogelijkheden om ook een keer mee te doen met een evangelisatie programma.
Wil je weten hoe en wanneer? Stuur ons dan een mailtje en we zorgen dat je met de juiste mensen in contact komt.
De mensen binnen OM die verantwoordelijk zijn voor het jeugdwerk en de schoolprogramma’s leiden ook een
jeugdgroep in een van de lokale kerken. Ina en Gerard gaan hier ook heen. Deze kerk is in Roscommon. De jeugdleiders
vertellen het volgende over hun werk:
‘Onze jeugdgroep heeft een enorme impact op de Ierse jeugd in de stad. We hebben een groep van jonge gelovigen in
de kerk die naar dezelfde school gaan. Als leiders hebben we hun een bijbels fundament kunnen bijbrengen maar ook
de nadruk op zending gelegd. Zending in de wereld, maar ook voor hun school, die vol is met jeugd die nog nooit het
Evangelie hebben gehoord. In de afgelopen 8 maanden hebben we 2 Ierse scholieren tot geloof zien komen en we zien
in een aantal anderen dat het geloof aan het groeien is. Er is maar een klein groepje gelovigen in onze stad dus om de
mogelijkheid te hebben om de jeugd toe te rusten en te leren en dan uit te zenden, elke week weer in hun school is een
enorme zegen en mogelijkheid. Eenmaal per maand houden we de jeugdbijeenkomst in een sporthal en de afgelopen
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weken waren er op die avonden meer niet-gelovige dan gelovige jeugd. We bidden dat zij de drempel over stappen om
ook naar de andere avonden te gaan.’
Als ouders zijn we dankbaar voor deze jeugdgroep. Het geeft Ina en Gerard een gelegenheid om over hun geloof te
praten en na te denken, maar ook om vrienden van school mee naar toe te nemen. Ina haar beste vriendin gaat sinds
begin dit jaar mee. Dit geeft Ina de mogelijkheid om er tijdens de week met haar over te praten.
Helaas voor de jeugd en voor hun zelf gaan beide jeugdleiders deze zomer terug naar hun thuisland omdat hun visum
niet kan worden verlengd. Dit betekent dat het nog onduidelijk is wat er met deze jeugdgroep gaat gebeuren. Maar
voordat ze weg gaan willen ze de jongeren de mogelijkheid geven om hun geloof uit te leven en te delen met mensen
die het minder hebben in deze wereld en dan speciaal in Europa. Deze zendingsreis is van 13 – 20 april en gaat naar
Moldavië, dit is het armste land in de Europese unie en ligt tussen Roemenië en Oekraïne. Tijdens deze reis gaan de
jongeren helpen in plaatselijke kerken, van kinderwerk tot praktisch werk. Ina en Gerard hebben in de afgelopen tijd
gespaard om ook mee te kunnen. Dit sparen gebeurde o.a door middel van sponsoracties. Inmiddels hebben ze
voldoende geld op gehaald om de hele reis en verblijf in Moldavië te kunnen bekostigen. Alles wat nu nog binnen komt
nemen ze mee naar Moldavië om daar de kerken en OM Moldavië mee te kunnen zegenen. In de volgende nieuwsbrief
zullen Ina en Gerard vertellen van hun ervaringen.
We hopen van 17 Mei tot en met 6 juni weer naar Nederland te komen. We willen dan graag op de zondagen in de
kerk delen van hoe God aan het werk is in Ierland en door ons heen. Maar naast deze zondagen zouden we het ook
leuk vinden om wat van het werk te vertellen op kringavonden of Bijbelstudie of wat dan ook. Op dit moment is de
kalender nog bijna leeg, heb je interesse stuur dan een mailtje naar omireneenrichard@gmail.com
Hopelijk ontmoeten we jullie gauw, in Ierland of in Nederland!
Richard, Irene, Ina, Gerard en Willemijn

Gebedspunten
Danken voor:
- De belijdenis van Gerard
- De mogelijkheid om op
verschillende manieren en op
verschillende plekken in Ierland
het Evangelie te delen
- Bezoekers uit Nederland die van
4-11 mei komen kijken en
meewerken op de OM-basis
Bidden voor:
Het schoolprogramma wat
zoveel impact heeft op de jeugd
- De zendingsreis naar Moldavië
van Ina en Gerard
- Nieuwe werkers op het
zendingsveld van Ierland (door
strengere visum-regels vanuit
de EU is dit veel moeilijker
geworden)
- De voorbereidingen voor het
verlof en tegelijk de dagelijkse
bezigheden
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