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Lieve vrienden en familie, 
We schreven onze laatste familie nieuwsbrief meer dat 16 maanden geleden, dus het is nu zeker 
tijd voor een korte update! Onlangs was ik aan het mediteren over de boodschap van de laatste 

oudtestamentische profeet: Maleachi. In een soort 
vraag-en-antwoordstijl geeft de Heer stellingen 
waarop de mensen met een vraag reageren. Die 
vorm sluit goed aan bij onze tijd. Maar de inhoud 
van dit boekje is ook zeer relevant voor onze 
huidige moderne en postmoderne manieren van 

denken. Door Maleachi wil de Heer verkeerde 
gedachten en houdingen corrigeren. Hij gaat in op 6 
belangrijke levensvragen. De Israëlieten toen en wij 
vandaag worden aangemoedigd om: 1. Gods hand 
te zien in ons leven en dankbaar te zijn [1:2-3]; 2. 
Gods gezag te respecteren over ons (als Vader, 

Heer, grote Koning) [1:6-14]; 3. Trouw te zijn in 
onze relaties, vooral met onze huwelijkspartner 
[2:10-16]; 4. Gods morele normen te accepteren 
[2:17]; 5. Te leven als beheerders en niet als 
eigenaars van de zegeningen die God geeft [3:7-
10]; en 6. De Heer van ganser harte te dienen – 
God dienen is echt de moeite waard! [3:13-18]. Het 
is verbazingwekkend hoe de manier van denken 
van de cultuur waarin we leven onbewust invloed 
heeft op onze waarden en prioriteiten. Zo'n 500 jaar 
na Maleachi had Paulus een soortgelijke zorg voor 
de christenen die middenin het Romeinse Rijk 

woonden. Hij schreef: ‘Word niet aan deze wereld 
gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de 
vernieuwing van uw gezindheid [denken] om te 
kunnen onderscheiden wat de goede, 
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is’ (Rom. 
12: 2). We moeten ook regelmatig opgeroepen 
worden om wakker te blijven! 

Over ons gezin 
De grote gebeurtenis van 2014 was de geboorte van onze 
eerste kleindochter, Leah de Jager, op 24 juli! Het is 
prachtig om te zien hoeveel geluk zo’n klein wezentje 
brengt in het leven van zoveel mensen! We zijn allemaal 
erg dankbaar voor deze nieuwe toevoeging in de familie en 
zijn nog steeds verbaasd over hoe zij erin slaagt een 
gesprek aan tafel te domineren. Julie (16) blijft hard 
werken op school en Edward (20) begon afgelopen 
september met de 4-jarige HBO opleiding 
Gezondheidszorg Technologie. Elsa heeft een moeilijk jaar 
achter de rug. Maar ze heeft nu met veel enthousiasme haar studie verpleegkunde weer opgepakt 
die ze eind 2015 hoopt af te ronden. Anneke geniet van haar nieuwe rol als oma, met o.a. 2 dagen 



per maand oppassen bij Leah. Ze gaat rustig verder met 
haar pastorale counseling cursus en geniet van haar 
betrokkenheid bij De Bron, onze christelijke gemeente. 
Philip voltooide zijn 2 jaar part-time Master's degree aan 
de Universiteit van Tilburg afgelopen zomer, en gebruikte 
zijn afstudeeropdracht om de rol van vrouwen in de 
samenleving en in de kerk tijdens de eerste 3 eeuwen te 
onderzoeken. Hij genoot van de uitdaging en is nu blij om 
meer tijd te hebben voor andere zaken! Moeder: De 
laatste 2 jaar is de dementie van Anneke's moeder 
merkbaar toegenomen. Ouderdom is niet gemakkelijk! Het 
is een nieuwe fase waarin we moeten leren leven met 
Jezus. Het is een uitdaging voor de hele familie. 
 
Bediening 2014 
Dit jaar was een uitdagend jaar voor onze vergadering hier 
in Eindhoven bij de confrontatie van praktische, 
theologische en pastorale spanningen veroorzaakt door 
een diverse, actieve en groeiende gemeente. Als echtpaar 
helpen we twee keer per jaar bij een jongerenweek-end, 
Meet and Discover, en Philip hielp in de zomer bij een 
jeugdkamp van Oase. Een of twee keer per maand was hij 
uitgenodigd om te spreken op een conferentie of in een 

vergadering, en in de loop van dit 
jaar was Philip ook nauw betrokken 
bij twee vergaderingen om hen te 
helpen in leiderschapskwesties. Hij had ook het voorrecht op twee plaatsen 
pastorale bezoeken af te leggen en Bijbelonderricht te geven, één in 
Colombia en één in Peru, en een aantal kortere bezoeken aan Frankrijk, 
België, Zwitserland en Engeland. Het boek over vergeving is nu ook 
gepubliceerd in het Italiaans en Zweeds. Dat is een bemoediging. 
 

Nogmaals onze oprechte dank dat u de tijd nam om dit te lezen, en voor 
uw regelmatig gebed en steun aan ons. 'U dan, wees sterk en verlies de 
moed niet, want er is loon overeenkomstig uw werk' (2 Kronieken 15: 7). 
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