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Een paar weken geleden hebben we de detective verhalen van “Father Bronn” ontdekt. De auteur, 
G.K. Chesterton, schreef ook boeken over Christelijke apologetiek en had een belangrijke rol in de 
bekering van C.S. Lewis. Tijdens de zomer vakantie heb ik (Philip) Chesterton’s boek ‘Orthodoxy’ 
gelezen. Ik wil graag drie gedachten delen; kies maar uit voor uzelf en denk erover na: (1) Over het 
verleden. De huidige generatie, inclusief de hedendaagse Christenen, is ertoe geneigd om zichzelf 
te zien als ‘beter’ dan degenen die voor hen geleefd hebben. Chesterton, een sterke aanhanger 
van de democratie, zegd daarover: “Traditie betekent een stem geven aan het meest ongeziene 
van allen, onze voorouders. Het is de democratie van de doden. De traditie weigert om zich te 
onderschikken aan de kleine en arrogante groep van mensen die pas net op deze aardbol 
rondlopen.” En ergens anders schrijft hij: “Laat elk hek staan totdat je de reden weet waarom het 
hek er ooit is gezet”. Het heeft geen waarde om je zonder-meer aan het verleden vast te houden, 
echter het zonder-meer verwerpen van het verleden is het weggooien van dat wat een waardevolle 
contributie had kunnen zijn. (2) Over vreugde. Mensen willen graag blij zijn. Sommigen maken er 
daarom hun levensdoel van. Cherterton verbind blijheid aan dankbaarheid. “De test voor alle 

blijheid is dankbaarheid”. Om dankbaar te kunnen zijn 
moeten we erkennen dat er een vrijgevige gever was. Hoe is 
uw dankbaarheid anders dan die van een atheist? De bijbel 
moedigt ons aan om dankbaar en blij te zijn: “Verblijd u altijd. 
Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil 
van God in Christus Jezus voor u” (1 Thess 5:16-18. HSV). 
Misschien is het zo dat dankbaarheid de deur is naar echte 
vreugde. Wil je je vreugde vergroten, kies er dan voor om 
dankbaar te zijn! (3) Over het verlangen om te groeien. 
Sommige mensen zien Christenen en de kerk als de 

onderhouders van traditie, de kopieermachines van het verleden, de bewakers van musea. 
Chesterton beargumenteert dat “de persoon die in contact leeft met wat hij gelooft als zijnde de 
levende kerk een persoon is die altijd verwacht... om meer van de waarheid te zien dan dat hij ooit 
gezien heeft”. Sommigen lezen de bijbel voor hun bevestiging - zoekend naar bevestiging voor hun 
eigen theologische positie.  Anderen lezen de bijbel met honger en verwachting - zoekend naar 
Gods stem, ze staan open voor de waarheid zoals ze die nog nooit gezien hebben. Als u de bijbel 
leest, hoe leest u die dan? Ons is geleerd dat de Heilige Geest werkt als we de bijbel lezen, “Want 
het woord van God is levend en krachtig...” (Heb 4:12. HSV). Degenen die kinderen hebben weten 
dat je verrassingen kunt verwachten van al het levende en 
krachtige! 
 

Familie aangelegenheden 
Edward, inmiddels 19, zijn voortgezet onderwijs afgerond 
en hij heeeft het huis verlaten om een jaar te gaan 
studeren aan de EH in Amersfoort. Julie ging voor haar 
15e verjaardag alleen naar een Spaans Chistelijke 
jeugdkamp op Mallorca. Ze vond het geweldig! 



Een gedenkwaardig jaar: 2012 
Het afgelopen jaar was voor ons als echtpaar erg bijzonder: we hebben beiden 
onze 50ste verjaardag gevierd, we waren 25 jaar getruwd én keken terug op Gods 
goedheid en trouw over ons gedurende 20 jaar full-time christelijke werk. Onze 
oprechte dank aan u die trouw mee hebben gewerkt in gebed en gave voor dit 

werk. Om dit speciale jaar niet ongemerkt voorbij te laten 
gaan, zijn we beiden aan een uitdagende en vormende 
studie begonnen. Anneke heeft inmiddels haar eerste 
jaar van de drie-jarige studie pastorale counselling 
afgerond. Ze bezoekt hiervoor het CPC in Dordrecht één 
keer in de maand. Philip heeft inmiddels het eerste jaar 
van de twee-jarige part-time masterstudie ‘Christianity 
and society’ in Tilburg afgerond. Dit betekent dat hij één 
dag in de week naar de universiteit gaat. We genieten 
samen van de uitdaging en merken ook dat we niet zo 
jong meer zijn als we ooit waren! 
 

Werk: 2013 
Als echtpaar zoeken we mogelijkheden waar we samen 
kunnen dienen. We hebben dit jaar samen met veel 
plezier samengewerkt in het organiseren van een beter-
getrouwd weekend in Januari, een jeugdevement ‘Meet 
and Discover’ in maart, en een zedelingen retraite in 
Frankrijk in juli. Het onderdeel zijn van een actieve 

gemeente hier in Einhoven vraagt ook onze tijd en 
aandacht. Waar mogelijk doen we pastoraal werk 
samen. De effecten van Anneke’s burn-out zijn nog 
steeds merkbaar. Ze heeft regilmatig rust nodig en van 
tijd tot tijd een echte stop. Philip had het voorrecht om in 
senkele vergaderingen in Nederland te spreken en 
bijbels onderwijs te geven. Ook heeft hij korte bezoeken 
gebracht in Belgie, Zwitserland, Duitsland, Engeland, 
Myanmar en Noorwegen. Een nieuwe ervaring was het 
geven van 8 uur bijbelonderwijs via de Skype aan een 
groep studenten in Colombia. In april is een boek van 
Philip gereedgekomen dat bedoeld is voor jonge mensen 
die een levens-partner zoeken: ‘Pre-marriage 
Relationships’. De Engelse en Franse versie zijn gratis 
verkrijgbaar als PDF van onze website. We verwachten 
dat de Nederlandse versie, ‘Op zoek naar de ware’. die 
door Grace Publishing House wordt uitgegeven, later dit jaar beschikbaar komt. De Duitse versie is 
bijna klaar maar we zoeken nog naar een uitgever. 
 
Opnieuw onze oprechte dank dat u de tijd neemt om onze nieuwsbrief te lezen en dat u voor ons 
bidt en ons ondersteunt. Moge het zijn dat u, op uw plek, ook uw bijdrage levert aan het werk van 
de Heer. 
 

 

    - Philip & Anneke  


