
 

 

 

 

 

    

‘God is aan het werk’ 
- Lente 2019 - 

We dienen een liefdevolle God en Vader die het ons 

niet verplicht om werk voor Hem te doen. Net zoals bij 

Elia openbaart Hij zichzelf in de stilte en niet in een groot 

vuur of een aardbeving. Hij staat ons toe om, onder Zijn 

leiding, onze eigen keuzes te maken, gedreven door 

onze liefde voor Hem. Zijn invloed op ons leven is zo 

rustig en zachtmoedig, dat we een relatie met Hem 

nodig hebben en afgestemd op Hem moeten blijven 

om te kunnen zien waar Hij aan het werk is, net als bij Elia. Iets wat 

steeds moeilijker wordt in de herrie van de drukke wereld waarin we 

leven. Niet verbazend dat we het steeds lastiger vinden om God te 

ervaren in ons dagelijkse leven. Ook bij Stichting Hand moeten we 

onze ogen en oren open houden om Gods leiding te ervaren. Dit 

helpt ons om onze werkzaamheden uit te voeren zoals Hij het voor ons 

voorbereid heeft. Er zijn momenten waar we niet anders kunnen dan 

toe te geven dat het alleen God was die dit mogelijk kon maken. We 

denken dan stilletjes: ‘God is aan het werk’ 

  

“..voordat de Heer voorbij zou gaan.” 

Er was een geweldige storm, maar de Heer was niet in de storm. 

..een aardbeving, maar de Heer was niet in de aardbeving. 

..een vuur, maar de Heer was niet in het vuur. 

..het suizen van een zacht briesje. 

Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en 

bleef in de ingang van de grot staan. (Uit 1 Kon. 19:11-13) 
 



De eerste drie maanden van 2019 

hebben we hard gewerkt aan diverse 

activiteiten. Na veel voorbereiding 

was er eind januari voor de elfde keer 

de jaarlijkse ‘International Conference 

on Computers and Mission’ (ICCM). Dit keer waren er 65 technische 

mensen, veelal werkzaam in de zending. Zij waren samen gekomen 

om kennis te delen en van elkaar te leren. Waardoor ook de  

vriendschap en het vertrouwen groeit tussen de verschillende 

zendingsorganisaties.  Een persoon die uit Oostenrijk was gekomen 

vertelde me dat hij al 2 jaar werkt aan de software voor een klein 

apparaatje, dat gebruikt kan worden om Christelijke media te delen 

met alle telefoons die erbij in de buurt zijn. Het doosje zelf was 

ontwikkeld door een Amerikaanse zendingsorganisatie en de 

belangrijkste ontwikkelaar kwam ook naar ICCM in Nederland. Beide 

personen hadden elkaar nog nooit in het echt ontmoet, ook al 

werkten ze al een aantal jaren samen aan hetzelfde project. Ze 

waren zeer verbaasd om elkaar hier tegen te komen. ‘God is aan het 

werk’ 

We zijn dankbaar voor alle bedrijven die ons door 

de jaren heen hun gebruikte computers hebben 

gegeven. Wij reviseren deze computers en geven 

ze aan zendingsprojecten over de hele wereld. Een 

groep scholen bij ons in de buurt heeft ons mooie 

kleine computers gegeven, die door de maat erg 

geschikt zijn om te versturen naar projecten buiten 

Nederland. We hebben net 20 van deze computers verstuurd met 

OMF naar twee projecten in de Filippijnen. Er zijn er ook nog eens 22 

verstuurd naar OM in Duitsland. Naderhand liep ik op een vrijdag door 

onze computeropslag en vroeg me af wat we zouden doen als de 

voorraad van deze computertjes op zou raken, nu dat er steeds 

zoveel vraag voor is. Precies de maandag daarna werd ik gebeld 

door dezelfde school om te vragen of we de mogelijkheid hadden 

om nog 40 van deze computers te komen halen. God geeft ons de 



opdracht om uit te delen en daar vooral mee door te gaan. Hij blijft 

ons voorzien van de benodigde materialen. ‘God is aan het werk’ 

Ons gebed op dit moment is dat God mensen zal sturen die meerdere 

dagen per week, bij ons mee komen werken en die dit als hun 

dagelijks werk gaan beschouwen. Er is veel geloof nodig voor een 

technisch werker om God te vertrouwen voor zijn inkomen en zich 

aan te sluiten bij ons zendingswerk. De afgelopen paar jaren hebben 

we meerdere sleutelfiguren verloren in het werk vanwege 

verschillende legitieme redenen. We bidden dat God mensen gaat 

sturen die ons komen helpen voordat het huidige team de veelheid 

aan werk niet meer vol kan houden. We kunnen echt mensen 

gebruiken die meerdere dagen per week tijd hebben om ons team te 

komen versterken. Zo zoeken we naar iemand die kan helpen om de 

aanvragen in de computerafdeling te helpen organiseren, de 

werkzaamheden in de garage aan te sturen, de correspondentie in 

het kantoor te doen of zelfs iemand die de hele verschepingsafdeling 

kan organiseren. Bidt u a.u.b. met ons mee? We zien ernaar uit dat 

God ons gaat verbazen en dat Hij de mensen stuurt die Zijn werk 

kunnen doen. Zodat wij opnieuw kunnen denken:  

‘God is aan het werk’ 

Vriendelijke groeten van het stichting Hand team, 

 

Paul & Ruth, Oma, Randy, Wilma, Aart, Albert, Arjan, Arthur, Gerben, 

Karen & Gerrit, An & Bram, Ed, Bibi, Rhea, Petra & Maurice, Diana, 

Frans, Wim, Piet, Jacob, Eddie, John, Ella, Gerard, Menco en Ronie  

Steve in Engeland en Lee & Michelle in de USA. 
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Bidt u mee voor het Stichting Hand team? 
 

  

 

 

 

 

 

Ook dit jaar hopen we met Stichting Hand weer een 

stand te hebben in de MissionExpo op Opwekking. 

Mocht u in de gelegenheid zijn, kom dan eens langs 

om een praatje te maken. 

U bent van harte welkom! 

 


