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Bid dat we God zullen 
vertrouwen en niet 

afgaan op onze eigen 
inzichten.  

Verschillende verzen in de Bijbel vertellen 
ons dat we God om wijsheid mogen 
vragen. In de psalmen staat het verlangen 
beschreven dat God de weg zal wijzen. 
Bijvoorbeeld zoals in Psalm 27:11: ‘Wijs 
mij Uw weg Heer’; Psalm 25:4 en 5 ‘Maak 
mij Heer, met uw wegen vertrouwd, leer 
mij Uw paden te gaan. Wijs mij de weg 
van uw waarheid en onderricht mij, want 
u bent de God die mij redt, op U blijf ik 
hopen, elke dag weer.’ In het verlangen 
om Gods wil te doen, dachten we er 
langere tijd over na om Maastricht te ver-
laten en naar Wageningen of omgeving te 
verhuizen.  
 
Zoeken 
Hier in Maastricht gaan Roland en ik al een 
tijdje naar twee verschillende kerken. We zijn 
gaan zoeken naar een regio en een 
mogelijke gemeente waar wij beiden kunnen 
dienen en deel uitmaken van diezelfde 
gemeente. Twee jaar geleden hadden we de 
mogelijkheid om een huis te kopen in 
Wageningen, maar omdat we eigenlijk nog 
twee jaar in Maastricht wilden zijn, zodat 
Rhiannon haar middelbare school kon 
afronden, werd ons dat afgeraden. Voor 
Rhiannon was 2022 dus haar examenjaar. 
Ze is geslaagd en gaat met ingang van 5 
september Biologie studeren in Nijmegen. 
Voor het galafeest had ze haar eigen jurk 
gemaakt! Samen met zes anderen heeft ze 
genoten van het eiland Malta om het einde 
van haar middelbareschooltijd te memoreren. 
Ze hebben het erg leuk gehad.  
 
Dus dit jaar zijn we opnieuw naar woningen 
gaan zoeken. Sinds corona zijn de prijzen 
gestegen en vanaf mei zijn we daarom gaan 
zoeken naar een huurhuis. De afgelopen vier 
maanden hebben we ons aangemeld voor 
huurwoningen maar tot voor kort zonder 

succes. De laatste maand werd het nog 
zwaarder omdat Rhiannnon geen kamer in 
Nijmegen kan vinden.  
 
Wachten 
Een vriendin zei eens: ‘Elke moeilijkheid is 
een mogelijkheid om dichter naar Jezus te 
groeien, meer van Hem te leren en van Hem 
liefde te ontvangen.’ En in die periode zitten 
we nu. De stress uit zich in o.a. 
slapeloosheid (Carolien). De laatste weken 
vragen we ons af wat Gods plan is. Hebben 
we Hem goed verstaan? Ook is het heel 
moeilijk om over andere dingen naast het 
vinden van een huis na te denken. Ik vind dat 
erg jammer omdat ik me graag wil concentre-
ren op andere dingen zoals bijvoorbeeld de 
gesprekjes met ECM’ers over het werk wat 
zij doen, bezoekjes en administratie. Het was 
tijdens de vakantie wel goed om dingen uit te 
zoeken, want we hebben heel veel mooie en 
goede momenten hier in Maastricht meege-
maakt, maar wat gaan we doen in de tijd van 
wachten terwijl het gemeentewerk en het 
ECM-werk weer begint? Dus we zitten in een 
moeilijke tijd. 
 
Dit schreef ik op dinsdag 23 augustus. Op 25 
augustus werden we ’s middags gebeld dat 
we een huis konden bezichtigen en vrijdag 
26 augustus kregen we de sleutels van ons 
nieuwe huis in…RENKUM! Zo ongelofelijk 
bijzonder. God heeft dit wonder verricht en 
Hij is niet afgeweken van Zijn plan voor ons. 
 
Afscheid 
In juli had Roland afscheid genomen van de 
Anglicaanse kerk, het was een mooie dienst 
en er was een gezellige picknick. Ons 
afscheid van de Baptistengemeente komt in 
het najaar. Ik heb al wel afscheid genomen 
van de Bijbelstudiekringen. Zo liefdevol en 
bemoedigend waren de woorden die ze aan 
mij, aan ons hebben gegeven. Veel mensen 
hebben ons in deze tijd in Maastricht 
geïnspireerd: een gesprekje buiten aan een 
houten tafel, middenin de stad met iemand 
die een boek aan het schrijven was; verschil-
lende vrouwen die bloemstukken maken voor 
de kerkelijke feestdagen en daarin het feest 
of de verwachting ervan uitdrukken. Ook 
mochten we met de Bijbelstudiegroep een 
gebedenboekje beginnen en hebben we 
mogen ervaren dat gebeden werden 
verhoord; bij een gezin thuis samen Gods 
goedheid vieren door de kaars aan te steken 
waarmee gewezen werd op Gods aanwezig-
heid. En nog veel, véél meer herinneringen 
die door ons hoofd zijn gegaan deze laatste 

Beste familie en vrienden, 

Vakantie Zwitserland, zo mooi.  
Je kunt niet genoeg foto’s nemen 
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Onze diepe wens is dat mensen wakker worden en 
beseffen dat God een plan voor hun leven heeft. 

maanden. Ook hebben we vriend-
schappen gevierd met een gezamen-
lijke maaltijd of koffiemoment. Momen-
ten van afscheid nemen en vertrouwen 
dat… En nu kunnen we verhuizenI 
Wat heeft God ons verrast. 
 
Zomerperiode 
Met Léonie en Rhiannon zijn we een 
weekje naar de omgeving van 
Interlaken geweest. We hadden een 
prachtig plekje op een leuke kleine 
camping, uitkijkend over een meer. 
Heerlijk gewandeld en genoten van de 
prachtige bergen. Samen koken in de 
tent, het was een superfijne week. 
 
Rhiannon is ook weer mee op een 
Oase-kamp geweest, met een vriendin 
die ze op kamp heeft leren kennen 
toen ze nog op de basisschool zat. Elk 
jaar zien ze elkaar weer op kamp en 
tussendoor bemoedigen ze elkaar op 
andere manieren. 
 
Léonie en haar vriend Chris waren 
leiders op een Operatie Mobilisatie-
kamp voor tieners. Gaaf dat zij zich dit 
jaar voor deze jonge mensen konden 
inzetten. 
 
In juni en juli mochten we een paar 
keer een gezin uit Oekraïne bij ons 
aan tafel hebben voor een maaltijd. 
Bijzonder dat we dat mochten doen. Zij 
hebben nu een plekje in Engeland 
gevonden waar zij werk hopen te 
vinden. Bid mee voor ons ECM-team 
in Lviv. Maanden van spanning en 
zorg, maanden van uitreiken en het 
helpen van vluchtelingen uit andere 
gebieden van Oekraïne, vraagt om 
rust. Maar dat is moeilijk voor hen in 

C
O

L
O

F
O

N
 

verlangt 
Nederland  

licht 

Afscheidskoffie van de wandelgroep 

deze tijd van oorlog. Dank aan God 
voor de kinderkampen die ze hebben 
kunnen houden, waarin zij ook Gods 
liefde hebben kunnen delen. Bid voor 
Simon en Dorit Marshall, internatio-
nale directeur van ECM, die hen zal 
bezoeken. 
 
Hoe wonderlijk is het dat we nu 
kunnen verhuizen en uitzien naar wat 
we in Renkum en Wageningen mogen 
gaan doen. Het werk dat we nu 
samen met collega’s uit andere 
landen doen, zoals de coördinatie van 
de member care blijft hetzelfde. Het 
werk dat we ter plaatse doen zal 
veranderen. 
 
Dankjulliewel voor alle gebeden. 
Verheug je met ons over ons nieuwe 
huis en bid voor het loslaten en 
afscheid nemen van alle lieve mensen 
hier in Maastricht. 
 
Lieve Groetjes, 

Roland, Carolien, 

en Rhiannon. 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-

eenstemming met de nieuwe Europese regel-
geving: www.ecmnederland.nl/privacy-

statement  

Een nieuw huis in Renkum 

Afscheid van de damesbijbelstudiegroep 

Mam heeft wat meer hulp nodig 

Vanaf 8 september is ons 
nieuwe adres:  

Schimmelpennincklaan 6A,  
6871TV Renkum  

Afscheid van de Suringarschool, waar Roland 
jaren aan de natuurspeelplaats heeft gewerkt 

Vakantie in Zwitserland 
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