
Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden
met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.  Matt 7: 24

Beste gebedsvrienden, Winter 2018

Op het internet zijn veel nare filmpjes te vinden van huizen die omver geblazen
worden door een grote storm of meegesleurd worden door een grote
modderstroom. Je voelt mee met de eigenaar die
soms in een paar seconden zijn huis ziet
verdwijnen. Jezus zelf gebruikt dit in Mattheüs als
illustratie van mensen die Zijn woorden wel kennen,
maar er niet naar handelen. Een paar verzen eerder
zegt Hij: ‘alleen wie handelt naar de wil van mijn
hemelse Vader’ (Matt 7:21). Daar lijkt de kern te
liggen van wat Jezus bedoelt. Hoe werkt dat dan?
“Handelen naar Zijn wil”

Ik moet terugdenken aan wat Steve meer dan 10 jaar geleden vertelde. Stichting
Hand was al jaren aan het sparen voor een andere vorkheftruck die onmisbaar
is voor het werk dat we hier doen. We hadden van een vriendelijk bedrijf al een
heftruck gekregen, die zo groot en zwaar was dat het hele gebouw trilde als we
hem gebruikte. Onderweg voor iets anders, kwam Steve op een industrieterrein
een groot gebouw van Still Vorktrucks tegen en hij voelde dat God tegen hem zei
om daar naar binnen te gaan. Door zijn lange ervaring met God had Steve
geleerd wat het was om ‘te handelen’ als God een opdracht gaf. Gehoorzaam
maar vol onbegrip ging hij naar binnen en vroeg aan de balie of men er ook
tweedehands machines verkocht, omdat hij wist dat er geen budget was voor een
nieuwe. De receptioniste belde iemand die meteen van de trap naar beneden
kwam. Steve begon: “Hallo ik ben Steve, van Stichting Hand”. Het antwoord wat
er toen kwam was zo verbazend en enkel mogelijk omdat God dit had geregeld: 



“Dag Steve, ja dat weet ik, want ik heb net
gisteren in het blad van Opwekking
een artikel over jullie gelezen. Hoe kan ik je
helpen?” De uitkomst was een goede vorktruck
die we zelfs nu nog gebruiken en een getuigenis
van Gods goedheid. 

God is aan het werk bij Stichting Hand. Hij is en
blijft het fundament van alle werkzaamheden. Nu
is het aan ons om gericht te zijn op Zijn wil en te
luisteren en zien wat Hij voor ons voorbereid
heeft. 
Zoals bekend

gaat Steve weg bij Stichting Hand en draagt hij
op 1 januari de leiding over aan ons, Paul en
Ruth (schoonzoon en dochter). Dat zal vast
even wennen zijn. Maar gelukkig is God groot
genoeg om hier de uiteindelijke leiding van
Stichting Hand te hebben en tegelijk ook met
Steve mee te gaan naar Engeland.  Zolang we
weten dat God ons fundament is en blijft, kan
het huis stevig staan in de stormen van
verandering.

Een bewijs van Zijn trouw is, dat er in de korte tijd sinds de vorige nieuwsbrief al
vier nieuwe mensen zich hebben gemeld om te komen helpen. 
In de computer afdeling zijn er twee mannen die elke week een dag komen. Zij
helpen met het klaarmaken van de computers die we uitdelen en het
onderhouden en verbeteren van onze interne computersystemen. Twee dingen
waar ik (Paul) erg dankbaar voor ben want dit zijn precies dingen waar ik zelf veel
tijd mee bezig ben. We zijn nog wel actief op zoek naar een planner voor onze
computer afdeling, want sinds Hans begin dit jaar vertrok, heb ik die taak er bij
gekregen. Ik zou dat graag aan een ander over dragen. Bid u mee?

In de garage hebben we nu iemand extra die erg kundig is met bedrijfsvoertuigen
en er geen probleem mee heeft om vieze handen te krijgen van het sleutelen. Hij
heeft toegezegd om twee dagen per maand te komen helpen. Dit is echt een
antwoord op gebed want sinds Doug begin dit jaar vertrok is er eigenlijk meer
garage werk dan er mensen zijn om het uit te voeren. Wilt u mee blijven bidden
voor nog meer mensen in de garage, want er is nog steeds erg veel werk, zelfs
met deze waardevolle extra werker. 



Ook in de huishouding is er iemand bij gekomen die toegezegd heeft twee dagen
per maand te komen. Ze komt helemaal uit Ede en is samen met God aan het
onderzoeken of het Zijn plan is om hier te komen helpen. Het is voor ons als
team een bemoediging om te zien dat iemand die van verder weg komt die
afstand niet als een probleem ziet maar het oplost door hier in Strijen te
overnachten. 

De registratie voor ‘onze’
jaarlijkse ‘Computers in de
Zending’ conferentie 
(iccm-europe.org) is weer van
start gegaan. Het is gepland
voor 6-9 februari 2019. Voor
deze kerst kan iedereen zich

met korting opgeven. Kent u mensen in uw omgeving die iets met computers
doen en een hart voor zending hebben, nodig ze uit voor dit evenement? We
hopen weer op een groep van ongeveer 75 personen uit heel de wereld, die
Gods Koninkrijk laten groeien door als vrienden met elkaar kennis te delen. Als 
iemand de oplossing heeft van een computer vraagstuk waar de ander nog naar
op zoek is dan is samen hierover praten erg waardevol en bespaart veel tijd.
Het thema dit jaar is ‘Theology of Risk’. Hoe ga je als Gods kind om met risico’s?
Als hoofdspreker hebben we een beveiligingsexpert uitgenodigd die ook een
studie theologie heeft afgerond.

We zijn enorm dankbaar voor iedereen die het werk van Stichting Hand
ondersteund met gebed of financiën. Wilt u ons helpen om anderen te vertellen
van ons werk? Op onze website www.stichtinghand.nl is deze nieuwsbrief ook in
digitale vorm te vinden zodat u hem naar anderen kan sturen. 

Iedereen een gezegende Kerst en een gezond 2019 gewenst.
Het team van Stichting Hand

Steve, Oma, Randy, Ruth & Paul en kids, Wilma, Aart, Albert, Arjan, Arthur,
Gerben, Karen & Gerrit, An & Bram, Bibi, Rhea, Petra & Maurice, Diana, Frans,
Wim, Piet,  Jacob, Eddie, John, Ella, Menco en Ronie.
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