
G R O O T  N I E U W S
 ‘God heeft ons geen kalme reis beloofd, 
maar wel een behouden aankomst...’ Dat was 
een spreuk die bij veel christenen ergens, in 
verschillende vormen, aan de wand hing. Het 
is het laatste half jaar zeker geen kalme reis 
geweest, maar de Heer zorgt voor ons. Wat een 
voorrecht Hem te kennen en anderen aan Hem te 
introduceren! Eén dezer dagen hopen we onze dochter Natalia te 

verwelkomen. Ze komt hier (virtueel) verder studeren 
voor een jaar terwijl ze tot hulp wil zijn in het onderwijs 
van kinderen van andere zendingsgezinnen. We zien uit 
naar haar komst! Liefdevolle groeten, Harry & Reidun
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 De hele tijd dat we in Noorwegen waren, 
waren we druk bezig om het eerder verhuurde 
gedeelte van ons huis op te knappen voor verdere 
verhuur. Essentieel voor onze inkomsten en behoud 
van het huis. Het weer werkte mee en o.a. mijn zus 
Gré kwam om mee te helpen. Samen met bezoek 
van Iwans Peruaanse vriendin, een Belgische 
kennis en goede vrienden uit Nederland, was er 
genoeg leven in de brouwerij. Er werd weinig Noors 
gesproken! 

 Toen we terugkwamen in Colombia, was 
de cursus alweer in volle gang en werden de 
voorbereidingen getroffen voor ons jaarlijkse 
rekruteringskamp Rejuveli. Dit is een weekend 
waarin de deelnemers geïntroduceerd worden in 
verschillende aspecten van zendingswerk, deels 
op speelse wijze en deels door onderwijs. We 
krijgen vaak fijne reacties en hebben door de 
jaren heen al verschillende studenten op deze 
manier geïnteresseerd zien worden. Vanwege de 
teamspelen en accommodatie zit daar altijd wel flink 
wat werk voor mij aan. De dag dat de deelnemers 
zouden komen, voelde ik me onwel maar lukte het 
me toch het essentiële klaar te hebben.

 De volgende dag was de pijn toegenomen, 
maar de dokter die ik bezocht wilde me naar huis 
zenden. Toen ik noemde dat ik bij dieper ademhalen 
meer pijn kreeg, stuurde hij me toch maar door… 
Maar goed ook: het duurde niet lang voordat ik 
onder het mes lag en men nog op tijd was om mijn 
blindedarm er uit te halen voordat hij barstte. Zo 
geeft de Heer me nu wat rust, o.a. om deze brief te 
schrijven. Wat zal Hij de volgende keer gebruiken? : )  

 Verschillenden van de deelnemers aan het 
kamp gaven te kennen als student te willen komen. 
We bidden en wachten af. Vooralsnog ligt er een 
semester voor ons met een verhuizing. Er vindt 
veel brainstorming plaats over verbeteringen in 
het lesprogramma en hoe het hoofd te bieden aan 
benodigde behuizing. Dit heeft hoofdzakelijk te 
maken met het tweede gedeelte van de opleiding 
waar Reidun ook bij betrokken is (transculturele/
zending).

Danken zou u kunnen voor:

 Goed aantal kampparticipanten en goede 
reacties

 Alle kinderen geslaagd voor hun examens.  

 Onderverdieping klaar voor verhuur. 

 Geslaagde blindedarmoperatie en rust.

 Natalia’s komst en verlangen tot hulp te zijn.

Voorbede wordt op prijs gesteld voor: 
 Planning wat betreft de opzet van de training 

en behuizing. 

 Verhuur van ons huis in Noorwegen.
 Goed herstel van operatie.

 Vrucht in de verschillende bedieningen die 
gaande zijn door de studenten.

 Dat Natalia tot zegen zal zijn en Iwan zijn 
draai zal vinden. 

Aankomst van etenswaren voor Rejuveli

In de kliniek na blindedarmoperatie


