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Breaking news: Luuk gaat naar België
Geliefde lezer, ik heb lang niets meer van me laten horen.
Wellicht denkt u dat er de laatste tijd niets bijzonders is
gebeurd in het leven van Luuk, in ieder geval niets wat de
moeite waard was om iets over te schrijven. Gelukkig kan ik u
melden dat er van alles gebeurd is, op persoonlijk vlak en op
het vlak van werk voor OM.
In deze nieuwsbrief praat ik u bij.

Terugblik op Zuid-Afrika
Allereerst blikken we nog even terug op de tijd in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika heb ik gezien en
gemerkt dat God aan het werk is. Zoals Jezus zelf heeft gezegd: u zult mensen genezen zien worden
en onreine geesten uitgedreven zien worden (Marcus 16:17-18). We hebben echt de leiding van de
Heilige Geest gezien tijdens deze tijd. Een tijd om vrienden te maken en samen met die vrienden God
groot te maken.

Mijn tijd in Nederland: tussen Zuid-Afrika en België in
Sinds een paar maanden heb ik werk gevonden, om de tijd dat ik hier zal zijn op te vullen. Ik werk in
een bedrijf dat trays maakt. Daarnaast maken ze ook plastic potjes. Deze trays en potjes kun je
tegenkomen in tuincentra.
Verder heb ik in deze tijd verschillende presentaties gedaan in verschillende kerken over wat ik gezien
en gedaan heb tijdens mijn missie in Zuid-Afrika en een presentatie over mijn nieuwe missie in België.

Mijn roeping voor België
Een jaar geleden was ik op de GO-Conferentie
om naar Zuid-Afrika te gaan. Hier zei ik tegen
iedereen dat ik overal wel naartoe wilde gaan,
behalve Europa. Na een paar dagen was er een
dag van gebed en op deze dag legde God een
verlangen in mijn hart om naar België te gaan.
Dit gebeurde toen we in een grote hal waren,
hier kon je allemaal langs gaan en voor
specifieke landen bidden. Bij elk land kreeg je
ook een stukje uitleg over de situatie en de
situatie in België was erg slecht. En dit raakte mij
intens hard. Hier dacht ik: dit moet van God
komen. De veldleider van OM België was direct
erg enthousiast en wilde graag dat ik zou komen.
Toen kwam ik terug uit Zuid-Afrika en nog
steeds had ik het verlangen om naar België te
gaan. Een tijd van voorbereiden brak aan, waar ik
nu nog midden in zit.

UITNODIGING! 26 oktober organiseert OM Belgie, met Luuk en de Thuisfrontcommissie
een zendingsavond die in het teken staat van Luuks uitzending.
Zie de bijgevoegde uitnodiging. Welkom!
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Mijn verlangen om naar Belgie te gaan
De reden dat ik juist naar België wil gaan, heeft alles te maken met
de visie van OM. Dit is die visie: “Wij willen levende gemeenschappen
van Jezus-volgers zien onder de minst bereikten”.
Tegenwoordig valt België onder het gebied van minst bereikten en
daarom vind ik het belangrijk om dichtbij huis een verschil te
maken. Er zijn erg veel districten waar helemaal geen kerk is en
waar mensen dus ook amper de mogelijkheid hebben om het
evangelie te horen. Daarom hebben we gepland dat ik in januari
naar België zal gaan. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ergens zijn
tussen Wavre en Ransbèche. Dit is ten zuidoosten van Brussel.

Wat ga ik in België doen?
Zodra ik in België een plekje gevonden heb om te wonen, ga ik
starten met het leren van Frans. Dit alles gebeurt in de praktijk.
Door de taal te leren in omgang met de lokale mensen, is het mijn
streven om na een jaar voldoende Frans te spreken en hierdoor ook
de cultuur te leren kennen. Door dit te leren in omgang met lokale
mensen, hoop ik ook mijn netwerk daar ter plaatse op te bouwen
en van daaruit te starten met gemeentestichting en het evangelie
van Jezus Christus te delen. Dit alles zal gebeuren in samenwerking
met 1 of 2 lokale gemeenten.

Voorbereiding: fondsenwerving en gebed
Ik geloof dat God mij geroepen heeft om in Belgie aan de slag te
gaan. OM Belgie staat achter mij en geeft me alle vertrouwen. Ook
heb ik contact gelegd met het deputaten Evangelisatie van de
Christelijke Gereformeerde kerken. Binnen de CGK krijg ik dan de
status van Missionair Diaconaal werker, waardoor ik ook financiële
steun namens de Kerken ontvangen.
Dit alles is echter niet genoeg. Ik wil u vrijmoedig vragen om mijn
werk, Gods werk, te steunen door middel van een maandelijkse
donatie en gebed. Maandelijks heb ik totaal zo’n 1800 euro nodig.

DANKPUNTEN
God danken dat Hij elke
keer weer bevestigd dat ik
naar België mag gaan
God danken dat Hij mij
aan werk geholpen heeft
God danken dat Hij mij al
die tijd bewaard heeft.

GEBEDSPUNTEN
God vragen dat Hij voor
de benodigde middelen wil
zorgen zodat mijn
uitzending door kan gaan.
Dat Gods mensen in
Belgie voorbereidt op de

Luuk steunen

komst van nieuwe

Indien u zich geroepen weet om mij met gebed of financieel te
steunen, neem dan contact op met de Thuis Front Commissie (TFC),
dit kan door een mail te sturen naar: tfc.luuk@gmail.com

zendingswerkers.
Bid dat God de mensen in
België laat zien wie Hij is

Tijdens de zendingsavond van 26 oktober zullen de mensen van
OM en ik u nog meer informatie vertellen over mijn uitzending.

en wat Hij voor hen wil
doen. Door OM heen,
maar ook door de lokale
kerken heen!

UITNODIGING! 26 oktober organiseert OM Belgie, met Luuk en de Thuisfrontcommissie
een zendingsavond die in het teken staat van Luuks uitzending.
Zie de bijgevoegde uitnodiging. Welkom!

