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… bien qu'Il ne soit pas loin de chacun de nous. 
En effet, c’est en Lui que nous avons la vie, le mouvement 

et l'être ... 
 

… hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. 
Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij…  

 

Hand. 17 : 27, 28 

Reïncarnatie is één van de gesprekson-
derwerpen waarover mensen regelmatig 
mijn mening vragen. Andere 'geliefde' 
onderwerpen zijn het “God in jezelf 
ontdekken”, genezende energieën (in 
allerlei therapieën), genezing vanuit de 
kosmos (door eerder overleden mensen), 
engelen, eenwording met God en de 
kosmos, Christus als het Licht voor de 
mensen, door bewustwording worden we 
steeds 'beter', de wereld die snel naar 
haar einde gaat maar zich transformeert 
naar een betere wereld... 
 
Hoge Vallei van Aude 
De Hoge Vallei beslaat één derde van het 
departement Aude: een redelijk arme streek 
met een hoge werkeloosheid en vele 
spirituele zoekers in de esoterie; er zijn 
nauwelijks protestantse christenen. In het 
verleden is veel bloed vergoten in 
Kruistochten en door de Inquisitie, van 
Katharen en later de Hugenoten. 
 
Vlakbij mij het dorp waar de Katharen-schat 
verborgen zou zijn, van de Da Vinci code en 
de toren van Maria van Magdalena die met 
Jezus getrouwd zou zijn geweest, waar 
kortgeleden de eerste sjamanistische 
conferentie was (op 5 km), de berg van 
Bugarach (op 12 km, bekend van 't einde van 
de wereld 12-12-'12), een huis van 
Nostradamus, (op 5 km), etc etc. Een streek 
waar pacten over gesloten zijn, offers zijn 
gebracht en waarover geestelijk een zware 
bedekking ligt. Velen hier spreken over 
Christus als één van de “grote Meesters”, en 
over “God in onszelf vinden.” Zeggen dat 
Jezus de Enige weg tot de Vader is, roept 
vijandschap op. In vrijwel elk huis waar ik 
kom staan afgoden (naast boeddha) en het 
werken met energieën en geesten oproepen 
is vrij algemeen... 

Verrassende ontmoeting 
Deze zomer was ik ergens aan 't aqua-
relleren met Chantal aan een meertje, toen 
een stel bij ons kwam zitten. We hebben de 
gehele middag met elkaar gesproken over al 
het bovenstaande en ons persoonlijk 
getuigenis gegeven. Hervé is berggids en 
yogaleraar, een volgeling van Sai Baba die 
hij vele wonderen heeft zien doen. Z'n vrien-
din is genezeres op een Japanse manier. Ze 
werden geraakt door onze houding, voor hen 
de eerste keer dat ze christenen ontmoetten 
die hen niet oordeelden en lééfden wat ze 
getuigden. 
Later ontmoette ik Hervé opnieuw en 
praatten we weer een middag lang aan de 
rivier, een oprechte zoeker naar God – via 
meditaties op een van de 'heilige bergen' hier 
had hij de kruisiging van Jezus gezien en 
voelde zich diep met Hem verbonden als zijn 
Vriend, die ze ten onrechte ter dood hadden 
gebracht. En ja zeker, hij wilde Hem wel 
beter leren kennen, was blij met het Nieuwe 
Testament dat ik hem meegaf. O God, 
openbaar Uzelf aan hem... 
 
Na het Sabbatsjaar 
Met het thuisfrontteam en verantwoordelijken 
uit de Pijler en ECM is mijn plan “hoe nu 
verder na dit sabbatsjaar” besproken en er is 
ondersteuning voor gegeven. 
Ik heb me teruggetrokken uit het leidersteam 
van de gemeente le Sarment in Carcassonne 
en laat mijn verwachtingen van deze ge-
meente los, zij zijn immers in eerste instantie 
voor de omgeving van Carcassonne en niet 

Lieve allen, 

Eliane zojuist gedoopt 

Vanuit het thuisfrontteam 
Allereerst willen we onze dankbaarheid 
uiten voor de mensen die haar al zoveel 
jaren trouw ondersteunen. De binnen-
gekomen giften zijn redelijk stabiel. Toch 
zien we dat er een klein negatief verschil is 
tussen inkomsten en uitgaven. Gelukkig 
heeft Anke nog een goede reserve, 
waardoor ze voorlopig vooruit kan, maar 
op termijn is een aanvulling gewenst. 
 

Vanuit het thuisfrontteam heeft Age eind 
september, samen met zijn vrouw, een 
bezoek gebracht aan Anke. Zij kwamen 
terug met grote bewondering voor haar 
doorzettingsvermogen, onbevangen uitrei-
ken naar een ieder die God op haar pad 
brengt en haar dienstbaarheid. Ook 
merkten ze dat haar passie weer terug is 
na het sabbatsjaar van vorig jaar. Het was 
kostbaar om samen te kunnen bidden voor 
de streek waarin ze werkt. 



 
Geloof jij ook in reïncarnatie ? Nee, niet meer. Nou, maar er is 

toch bewijs genoeg, al die verhalen van kinderen en mensen die 
zich herinneren waar ze eerder leefden... Ja, ik weet het, ik heb er 

voorheen ook in geloofd. Die herinneringen kunnen ook andere 
oorzaken hebben, wij weten zoveel niet wat in 't onzichtbare 

plaatsvindt. De Bijbel zegt dat de mens éénmaal zal sterven...  

European Christian Mission (ECM) 
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | 

Anke van der Sluijs is financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt haar 

steunen door een gift over te maken 
via www.ecmnederland.nl/geven naar 
IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. 
Stichting ECM-Nederland, Deventer 
o.v.v. “fonds van der Sluijs” | ECM-

Nederland - Postbus 861 - 7400 AW 
Deventer – Nederland   

0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 
 www.ecmnederland.nl 

 

Anke van der Sluijs - No. 8, Rue du 
Colonel Beltrame, 11190 Luc sur Aude 

www.egliselesarment.fr 
 

verlangt 
Frankrijk  

liefde en echtheid  

voor de Hoge Vallei geroepen. Ik wil 
en mag alle aandacht geven aan 
datgene waarvoor God me roept: in 
de Hoge Vallei van Aude, en heb de 
vrijheid om uit te reiken zoals het bij 
mij past. Zeker heb ik dromen: een 
levende huisgroep, een creatieve- en 
kindergroep… Een team ter plaatse 
van geroepen en toegewijde men-
sen... Bidden jullie mee hiervoor?! 
 
Apéritief en maaltijd met alle buren 
Begin september mocht ik een 'apéro
-dinatoire' organiseren voor alle 
buren: achttien volwassen en drie 
kinderen. Gaaf om te merken hoe 
ieder genoot, terwijl vier jaar terug 
iedereen wenste op zijn/haar eigen 
eilandje te blijven zonder contact met 
buren. Allerlei ruzietjes werden 
achtergelaten en een nieuwe stap 
naar elkaar werd gezet. 
 
Thuisfrontteam 
Dankbaar met Age als nieuw 
thuisfront lid sinds dit jaar! Samen 
met zijn vrouw Marijke trokken we 
eind september hier een aantal 
dagen samen op, zowel in de bergen 
als allerlei significante plaatsen in 
deze streek. Wat een bemoediging 
voor me om hier samen te kunnen 
delen en bidden.  
 
Voedselbank 
Sinds kort werk ik als vrijwilligster 
mee bij de lokale voedselbank en 
kledinguitgifte. Jawel, ik moet onder-

Pastel 

Met Age & Marijke de bergen in   

tekenen niet over religie en politiek te 
spreken, dit is Frankrijk! Echter vanaf 
het begin gebeurt dit op een 
spontane manier en ontstaan er weer 
mooie contacten. 
Zoals met een moeder (vluchtelinge) 
met vier kinderen uit Georgië. Ze zijn 
meegegaan naar het kerkje in 
Paziols en werden aldaar met open 
armen ontvangen. De 75 km terug 
zongen de kinderen zonder 
ophouden... 
 
Tekenen 
Vanaf oktober ben ik opnieuw met 
(pastel)tekenen in een groep 
begonnen. Ik geniet hier volop van: 
dankbaar dat ik ook hierin mijn talent 
verder mag ontwikkelen. Begin 
volgend jaar hoop ik hiermee een 
creatief groepje bij mij thuis te 
kunnen starten. 
 
Liefs en Shalom aan allen! 
Anke 

Dank-en gebedspunten: 

• God heeft Zijn plan, ook hier. Een 
dankgebed is dat ik mijn focus op 
HEM houd, weet welke weg te gaan, 
gelegenheden herken als Zijn 
kansen, wijsheid en woorden van 
Zijn Geest krijg in alle ontmoetingen. 

• Dat de Naam van Jezus verhoogd 

zal worden boven de Hoge Vallei, 
vele mensen Hem persoonlijk gaan 
leren kennen als hun God en hun 
bevrijder – dat ze Zijn discipelen 
worden... dat we een groep kunnen 
vormen “Samen onderweg met 
God”. Dat Zijn glorie overal 
zichtbaar wordt!! 

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Anke+van+der++Sluijs
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