Nieuw‐Vossemeer, 13 mei 2016

Shalom familie en vrienden,
Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de
hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen
binnen Stichting de Arend. Het zal u tijdens het
lezen duidelijk worden dat ook het jaar 2016 een
jaar vol verrassing en vernieuwing voor de
stichting is.
RafaEl verhuist
Om maar direct te beginnen met het belangrijkste
nieuws: huis RafaEl gaat verhuizen naar
Nederland. In de afgelopen vijf jaar hebben we
een groot deel van ons werk uitgevoerd in huis
RafaEl in het Duitse Eifelgebied. In deze vijf jaar
hebben we zo’n 3500 mensen mogen ontvangen
en hebben we veelvuldig mogen ervaren dat de
naam van het huis echt een feit is; God geneest.
Hij geneest individuen, huwelijks‐ en
gezinsrelaties. Tegelijkertijd weten we dat Gods
genezing niet aan een specifieke plaats is
gebonden. Dit heeft onze moeilijke beslissing om
de deuren in Duitsland te sluiten per 1 juli 2016,
enigszins dragelijk gemaakt.
De reden dat we teruggaan naar Nederland is de
gesteldheid van Elly. In eerdere nieuwsbrieven
hebben we jullie verteld dat er gesproken werd
over afstoting van haar nier, maar ook over haar
herstel. Halverwege 2014 heeft God een wonder
gedaan, wat er toe leidde dat haar nierfunctie
steeg van 16 naar 27%, waardoor de
niertransplantatie afgezegd kon worden. Volgens
de laatste testresultaten is de nierfunctie zelfs
gestegen naar 33%. Ondanks dit goede nieuws,
zijn wij overtuigd dat er wel verandering nodig is
in de manier van aanpak van het werk. Vooral bij
een hoge werkdruk is Elly nog snel oververmoeid
en heeft ze een hoge bloeddruk. We hebben dit
de afgelopen maanden vaak in gebed gebracht en

om wijsheid gevraagd. Wij zijn er van overtuigd
dat wij het geestelijke aspect van ons werk niet
kunnen en mogen afstoten, dit is immers een
bediening die God ons heeft gegeven. Op dit
moment gaat er echter ook veel energie naar de
praktische kant van het werk, zoals de
(nacht)opvang en alle organisatie hieromheen.
Dit is een gebied waar wel energie bespaard kan
worden. We hopen dat, als we dit doen, we nog
lang samen dienstbaar kunnen zijn in Gods
Koninkrijk met dát waar God ons voor geroepen
heeft: geestelijke hulp bieden aan mensen die het
nodig hebben.
RafaEl gaat ‘on tour’
Moet er een nieuwe opvang in Nederland
komen? Moet en kan er een huis worden
aangeschaft waar wonen en werken samengaan?
Zo ja, welke locatie is het meest geschikt? De
gasten van huis RafaEl komen inmiddels namelijk
uit alle provincies van het land. Al deze en andere
vragen hebben we in een recente
bestuursvergadering besproken.
Nu is het zo dat Anton en Elly al jaren ‘onderweg’
zijn. Twaalf jaar lang zijn zij namens Stichting de
Arend naar Hongarije afgereisd om hulpgoederen
te brengen aan de zigeunerbevolking. Door het
vele reizen zijn zij
losgemaakt van
alles waaraan een
mens vast kan zitten
en het verlangen is
steeds groter
geworden om te
reizen en te helpen. Eigenlijk precies zoals Jezus
aan zijn discipelen de opdracht gaf om er op uit te
gaan naar steden en dorpen (Mattheüs 10). Na

het opnieuw lezen van dit Bijbelgedeelte en het
overleg met de bestuurders is er een beslissing
genomen. Anton en Elly gaan reizen. RafaEl is niet
langer een huis op een vaste plek maar gaat ‘on
tour’. Deze week hebben zij een prachtige, ruime
camper gekregen waarin gewoond en gewerkt
kan worden. Deze mobiele hulpverleningspost zal
heel Nederland door gaan rijden. Naast de vele
nette camperstandplaatsen in
het land, zal gebruikt gemaakt
worden van terreinen van
broeders en zusters, kerken en
gemeenten. Pastoraat,
individuele gesprekken of
huwelijks‐ en
gezinsbegeleiding zal vanaf 1
juli 2016 gaan plaatsvinden in de mobiele post
RafaEl of eventueel aan huis.
Kijken naar de voordelen
Soms komt de vraag of het niet zonde is van alle
tijd en investeringen om te stoppen in Duitsland.
Wij zijn van mening dat alle tijd en hulp die
geïnvesteerd is door vrijwilligers, sponsors en
onszelf, absoluut niet is weggegooid. Juist door
deze investeringen konden zoveel mensen
geholpen worden. Het belangrijkste waar wij
echter voor geroepen zijn is ‘helpen’. De kracht
van deze hulp is allereerst door Gods
aanwezigheid in Woord en Geest. Het is zo mooi
om te zien dat er kracht van uitgaat als het
Woord tijdens de gesprekken gehanteerd wordt.
Het Woord maakt vrij. Daarnaast zijn wij er van
overtuigd dat de hele wereld in elkaar stort
vanwege gebrek aan tijd. Tijd, dat geroofd en
gevuld wordt met allerlei informatie en nieuws
wat de mens afleidt van het werkelijke nodige in
het leven; Jezus Christus, de Verlosser en
Bevrijder. Tijd, waar helaas bij vele
hulpverleningsinstanties een gebrek aan is. Wij

mogen sinds de oprichting van de stichting in
2007 tijd inzetten en zien daar nog steeds vele
goede vruchten van. Wij hoeven aan geen
werelds systeem onze tijd te verantwoorden of
vanwege financiën deze in te korten maar deze
tijd puur investeren in individuen, huwelijk en
gezin. En hier gaan we mee door.
Ondanks het gemis van de prachtige locatie in
Duitsland en de mogelijkheid voor mensen om er
even uit te zijn, proberen we vooral te kijken naar
de voordelen die deze verandering met zich
meebrengt. Op nummer één staat natuurlijk het
feit dat we nu al onze energie kunnen steken in
het geestelijke werk en dat deze verandering naar
verwachting ook een positieve invloed zal hebben
op de gezondheid van Elly. Een ander voordeel is
dat we meer studies kunnen gaan geven in
Nederland, waardoor meer mensen bereikt
kunnen worden. Ten slotte krijgen we regelmatig
berichten van mensen die de reis naar Duitsland
om één of andere niet kunnen maken, voor hen
wordt de hulp nu veel toegankelijker. Nogmaals
willen we benadrukken dat God geneest, en Hij is
daarbij niet aan een plaats gebonden.
Studies in Nederland
Naast de hulpverlening door gesprekken willen
we ook meer studiedagen gaan organiseren in
Nederland. Denk hierbij aan onze huwelijks‐,
opvoedings‐ en andere studies. De Evangelische
kerk Open Deur Steenbergen heeft ons toegezegd
dat we hiervoor op de zaterdagen gebruik kunnen
maken van hun ruimte. We staan er ook voor
open om op uitnodiging studies aan te bieden in
andere gemeentes of in een gehuurde ruimte. Als
u denkt dat er bij u in de gemeente of wijk
behoefte en ruimte is voor een studiedag, nodig
ons dan gerust uit.

Vrijwilligers
Op dit moment hebben we een leuke en
gemotiveerde groep vrijwilligers die ons
regelmatig komen assisteren in Duitsland. Wij zijn
dankbaar met hun hulp en willen ook
benadrukken dat wat ons betreft voor hen een rol
blijft weggelegd binnen de stichting. We zullen
regelmatig assistentie nodig hebben bij de studies
die elders georganiseerd gaan worden. We hopen
dat onze vrijwilligers het werk met evenveel
plezier blijven doen in de toekomst en bidden hen
ook Gods zegen toe.
Pand in Duitsland te koop
De eigenaar van het pand in Duitsland, gaat het
pand verkopen. Als u of iemand die u kent
interesse heeft, kun u bij ons de contactgegevens
van de eigenaar opvragen.
Bijbelonderwijs in Opheusden
Zoals we schreven in onze vorige nieuwsbrief,
geven we drie zondagen per maand een studie in
Opheusden. We noemen deze studies simpelweg
Bijbelonderwijs, omdat dat is wat we doen;
onderwijzen vanuit de Bijbel. Wij geloven dat de
Bijbel Gods Woord is en daarmee ook de
handleiding voor het leven. De organisatie van de
bijeenkomsten ligt in handen van enkele
gemotiveerde Opheusdenaren en vindt ook
plaats in één van hun huizen of ruimtes. De
studiedagen zijn vrij toegankelijk voor iedereen
die interesse heeft en de data staan ook op de
website vermeldt. Als u een studie wilt bijwonen
of vragen heeft, kunt u ons altijd een e‐mail
sturen of bellen.
Niet gesloopt maar geslepen
Het kan u haast niet ontgaan zijn dat Anton in
maart zijn boek ‘Niet gesloopt maar geslepen’
heeft uitgebracht. In dit boek verteld hij zijn

levensverhaal, wat gekenmerkt werd door
seksueel en emotioneel misbruik. Gelukkig komt
er, door het ingrijpen van God en het ontmoeten
van zijn redder Jezus
Christus, rond zijn 40e
levensjaar een grote
verandering in zijn leven.
Vanaf dan vindt er een
fantastisch herstelwerk
plaats, wat uiteindelijk
leidt tot de start van
Stichting de Arend en de
opening van Huis RafaEl.
Het boek is te bestellen via www.bepurified.nl.
Een deel van de opbrengsten wordt gebruikt voor
de ondersteuning van de stichting en andere
werkzaamheden in het Koninkrijk.
Slot
Wij willen tot slot iedereen die de stichting steunt
door gebed, praktische‐ of financiële hulp,
hartelijk danken en Gods zegen toebidden. We
willen u ook vragen ons te blijven ondersteunen.
De geestelijke nood in Nederland blijft toenemen
en hulp en onderwijs is meer dan ooit nodig. Wij
gaan door met de verwachting dat God blijft
genezen, herstellen en bevrijden.
Gods liefdevolle zegen vanuit Stichting de Arend,
Anton, Elly, Sietse en Mariska Lagendijk
Vestigingsadres veranderd per 1 juli 2016
Vanaf 1 juli 2016 veranderd het vestigingsadres van Stichting
de Arend naar Jan Rijksenstraat 5, 1335 NL te Almere.
Meer informatie
Voor meer informatie over Stichting de Arend en over de
komende activiteiten gaat u naar www.stichtingdearend.nl.
Als u vragen of opmerkingen heeft, voelt u zich dan altijd vrij
om contact met ons op te nemen via de contactpagina op
onze website of stuur een email naar
info@stichtingdearend.nl.

