Harmen begeleidde vorige week twee mannen samen met Melanie.
Samen met Kristine mocht ik twee vrouwen begeleiden.
De één vertelde over haar afgelopen periode op het veld. Ik was onder de indruk van hoeveel ze had
meegemaakt en hoe ze dat direct al zo duidelijk opschreef op haar ‘lifepath’. Dit maakte dat we echt
dieper konden gaan. We keken naar een stuk identiteit maar ook naar een stukje trots en zonde. Dit
konden we verder uitpakken om hiermee uiteindelijk naar het kruis te gaan.
De ander vertelde over een langere periode. Heel systematisch en daardoor konden we samen
patronen ontdekken. Vervolgens konden we dit samen uitpakken en gaan nadenken over: “Wat zeg
ik tegen mezelf? En wat zegt God tegen me?” Het was ongelooflijk hoe God zich openbaarde aan
haar.

Samen met Kristine mocht ik twee vrouwen begeleiden.

Het is heel intensief zo’n week. Veel luisteren, verder vragen, dieper doorgaan. Tussendoor
lesgeven, wat toch nog best spannend is in het Engels. Het is toch nog allemaal vrij vers voor ons.
Af en toe voelde ik me behoorlijk uitgerekt.

Het was heel fijn dat Rebecca er was voor de kinderen, dat liep heel soepel en ontspannen, voor
iedereen. Nogmaals: Bedankt Rebecca!
En dan aan het eind van de week zie je dat iedereen van alles bij het kruis brengt en daar gaat zo’n
kracht vanuit.
We hebben een geweldige God en het is een voorrecht om dit zo te zien en te ervaren dat Hij het is
die deze prachtige werkers aanraakt, herstelt en in plaats van rouw, zaadjes van vreugde geeft.

Agenda van maart:
9-12 Erik naar Roemenië, kerkleiders coachen
10 verjaardag Marianne
11-15 Jeltje en Marianne naar een membercare conferentie in Spanje
18-23 Debriefing Training Seminar waar nieuwe debriefers worden getraind. (We werken allebei
mee)

Bidden jullie weer mee?

Hartelijke groeten,
Harmen & Marianne
Esther, Sanne, Aron en Ruth

