Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm.
Waarom hebben jullie zo weinig moed?
Geloven jullie nog steeds niet? (Marcus 4:40)
De discipelen hebben al veel meegemaakt met Jezus en gezien dat Hij wonderen
kan doen. Maar als ze die avond in de boot stappen naar de overkant en de storm
steekt op, dan raken ze toch in paniek als de boot vol met water begint te lopen.
Jezus ligt in de boot te slapen, ongestoord door de omstandigheden. Als ze Hem dan
wakker maken, blijkt Hij volledig in controle en bestraft Hij het water: “Zwijg! Wees
stil!” en de discipelen zijn verbaasd en zelfs bevreesd door de macht die Jezus toont.
Toch is de houding van de discipelen heel herkenbaar. We denken al snel dat God
niets weet van waar we mee bezig zijn. Hij weet toch niets van techniek? Kan Hij
echt helpen als er een zendeling komt met een defecte harddisk waarop belangrijke
bestanden staan? God snapt toch niets van computers? Want die staan niet in de
Bijbel. En die autoproblemen, dat is vast ook van na Zijn tijd? Echt niet! God is altijd
Dezelfde! En door de jaren heen zijn er steeds weer momenten waarop we verbaast
staan over hoe God dingen tot in detail voorbereidt. Net als die zendelingen van
“Latin Link Nederland” die hier afgelopen
maand langskwamen. Ze hadden koffers
nodig om hun spullen terug te brengen naar
Ecuador. Hoeveel koffers, vroegen wij? Ze
zochten er 5. Toen we gingen kijken in onze
kledingafdeling stonden er precies 5, die we
ze gratis mee konden geven. God is op de
hoogte van alles.
Stichting Hand bevindt zich op dit moment ook in een storm. In de afgelopen 14
maanden zijn we 5 belangrijke mensen uit ons team verloren door overlijden, vertrek
naar het zendingsveld, zorg voor een zieke echtgenote en vertrek naar het
geboorteland. Allemaal legitieme redenen, maar we missen ze enorm.

En de overige team leden roeien met de riemen die ze hebben en blijven bidden voor
nieuwe mensen in de garage, computer- en verschepingsafdeling, de huishouding
en het kantoor. Ook tegen ons zegt God; “Geloven jullie nog steeds niet?” Na 52
jaren van Zijn trouw kunnen we er vanuit gaan dat Hij Diegene is die ons helpt om
mensen te vinden die Zijn werk hier in Strijen komen doen. Bidt u met ons mee?

Steve verhuist en Stichting Hand gaat door.
Na meer dan 50 jaar de Heer trouw gediend
te hebben in Nederland heeft Steve
besloten terug te gaan naar Engeland.
Nadat zijn vrouw Sandy in de zomer van
2017 overleed kwam hij tot de conclusie dat
na 50 jaar getrouwd te zijn geweest het toch
wel erg lastig is om alleen te zijn. Na een
vakantie in Engeland heeft God een nieuwe
liefde op zijn pad gebracht, waarmee hij nu
voornemens is te trouwen in het voorjaar
van 2019. Tegelijk heeft hij ook het plan om vanuit Engeland te blijven helpen bij met
het promoten van het werk van Stichting Hand en te zoeken naar nieuwe teamleden.
Ikzelf (Paul) en mijn vrouw Ruth (dochter van Steve) werken al meer dan 20 jaar bij
Stichting Hand. In goed overleg met het bestuur is besloten dat wij bij het vertrek van
Steve (eind 2018) de dagelijkse leiding van
Stichting Hand over mogen nemen. Dat is nog
wel even wennen, maar tegelijk ook weer niet
want de afgelopen jaren, ook tijdens de ziekte
van Sandy, hebben wij al een aantal
leidinggevende taken op ons genomen. Ook hier
is het eerder genoemde verhaal van Jezus in de
storm van toepassing. We zijn in de boot van
‘hoe het was’ op weg naar ‘een nieuwe
toekomst’. We doen ons best om onze ogen gericht te
houden op Jezus en Zijn rust en niet op de golven die
over de rand van de boot slaan. Gelukkig is er nog een
heel team van meer dan 20 mensen die in de
verschillende afdelingen hun schouders eronder zetten
om alle hulp te bieden waar de zendelingen om vragen.
Randy geeft leiding aan de garage en dat gaat goed,
maar hij heeft wel wat gezondheidsproblemen die de
aandacht vragen. We blijven bidden voor een
automonteur die hem kan komen ondersteunen.

Een pennenstreek van Steve
Als ik het dagelijkse werk bij Stichting Hand verlaat, betekent dit niet dat ik niet
betrokken blijf bij wat er daar gebeurd. Dit betekent dat ik het werk blijf ondersteunen
door naar mensen te zoeken die in Strijen kunnen komen werken. Kunt u voor mij
bidden dat ik de wijsheid heb om steeds weer de Heer te vragen om de juiste deuren
te openen? Omdat ik de laatste maanden erg moe ben, ben ik van plan om als ik in
Engeland aankom, de eerste tijd vrij te nemen. Eenmaal gesetteld in Engeland zal
het nodig zijn om een stichting op te zetten, net zoals we hier in Nederland hebben,
om zo het werk daar een legale basis te geven. Ik heb de hulp nodig van iemand met
een zendingshart en verstand van de benodigde procedures.
Het is een mooie uitdaging om contact te gaan zoeken met kerken in Engeland. Ik
heb nu al contact met gemeentes in drie verschillende kerkgenootschappen en ik
ben bemoedigd door de ontvangst die ik heb gekregen.
Ik hoop naar Noord Engeland te gaan om oude bekenden te bezoeken die
aangegeven hebben dat ik daar altijd welkom ben. Dit zijn zendingsvrienden die
Bijbelscholen hebben opgericht en kerken bemoedigden in veel verschillende
landen. Ik verheug me erop om ze weer te zien. In het verleden kwam ik hen
regelmatig tegen als ze eropuit gingen om hun werk te doen en ik in Engeland was.
Iets wat ik altijd heb proberen te doen is het bemoedigen van voorgangers en kerken.
Ik kijk er naar uit om hetzelfde in Engeland te doen als ik rondreis om het woord te
prediken en van het werk van Stichting Hand te vertellen.

Uitdelen, weggeven en zegenen
We krijgen veel computer materiaal van bedrijven en bekenden. Dit wordt door ons
zorgvuldig nagekeken en getest om vervolgens weer weg
te geven. Een zendeling uit Spanje was op doorreis en
vroeg om een printer. Die hadden we klaar staan en kon
met reserve toners erbij meteen meegenomen worden.
Later kwam OM uit Emmeloord om spullen te halen die ze
nodig hadden voor hun kantoor. We investeren veel tijd om
computers netjes en goed opnieuw te installeren in de taal
die op het veld nodig is. We zijn nu bezig met 10 computers
voor Albanië. Zo wordt de stroom van goederen uitgedeeld
aan iedereen die het kan gebruiken voor Gods Koninkrijk.
Dank u voor uw betrokkenheid bij dit werk, want door uw
gebed, aandacht en financiën kunnen wij een zegen zijn
voor Gods werkers in Nederland en ver daarbuiten.

Kijk ook eens op onze geheel vernieuwde website. Hier zijn meer foto’s en verhalen
te vinden van de mensen die we hebben mogen helpen in de afgelopen periode.
www.stichtinghand.nl
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Steve, Randy, Ruth & Paul en kids, Wilma, Aart, Albert, Arjan, Arthur, Gerben,
Karen & Gerrit, An & Bram, Bibi, Rhea, Petra & Maurice, Diana, Frans, Wim, Piet,
Jacob, Eddy
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