
 

Nieuw Vossemeer, 27 september 2014 
 

Shalom familie, bekenden, vrienden, broeders en zusters, 
 
Hierbij ontvangen jullie weer een nieuwsbrief van Stichting de Arend. Wij willen u graag op de 
hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen de stichting. 
 
We hebben een bewogen periode achter de rug. Een periode waarin we Gods hand op een 
machtige wijze mochten ervaren, zowel in het werk als persoonlijk. Het aantal hulpvragen blijft 
nog steeds stijgen en we organiseren nu ongeveer twee seminars per maand. De focus van ons 
werk ligt nog steeds bij relaties. We zien veel (bijna) gebroken huwelijken en gezinnen. Maar 
we zien ook de kracht en genade van God, die in staat is om het gebrokene te helen.  
 

 
 Liefde bedekt alle dingen!?

Vaak krijgen we te horen dat we harde woorden gebruiken. Veel mensen gebruiken de 
uitspraak ‘liefde bedekt alle dingen’ om te kunnen zwijgen over wat er werkelijk aan de hand 
is. We zien deze mensen vaak wegkwijnen onder onuitgesproken gevoelens en gedachten. Dit 
is absoluut niet de bedoeling van Spreuken 10:12 en 1 Corinthiërs 13:7. Wat wordt er dan wel 
bedoeld? 
 
Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor bedekken is stegei. Stegei wordt ook wel 
vertaald met verdragen en beschermen. Dat is ook wat een moeder doet wanneer ze haar kind 
opvoedt. Zij beschermt haar kind door het te bestraffen voor verkeerde dingen. Waarom? 
Zodat de slechte eigenschappen, de zonde, niet blijft groeien in dat kind. Een goede moeder 
bedekt ook de overtredingen. Wanneer ze naar buiten gaat, gaat ze niet aan iedereen vertellen 
wat haar kind allemaal verkeerd heeft gedaan. Ze blijft geloven in de goede eigenschappen die 
het kind bezit en blijft deze stimuleren. 
 
In een goede relatie moet de onrechtvaardigheid dus worden veroordeeld en opgeruimd. Het 
is juist een daad van liefde wanneer je elkaar hierop wijst. Jezus geeft ons hierin het voorbeeld. 
Hij ging niet zoetsappig om met de mensen die Hem volgden. Hij rende niet achter de rijke 
jongeling aan, maar zei hem de waarheid. Hij reinigde de tempel door met een zweep de 
handelaren weg te slaan. Maar Jezus zou nooit praten tegen anderen over jouw zonden en 
wanneer ze beleden zijn, komt hij er ook niet op terug. Ze zijn dan bedekt onder zijn bloed! Hij 
zei niet tegen Petrus; ‘zie je wel, ik zei toch dat je mij zou verloochenen’. Hij bad voor degenen 
die Hem kruisigde en bespotte. Hij heeft zijn bloed voor hen allemaal gegeven. Dat is liefde! 
Laten we zijn voorbeeld navolgen. Laten we keihard optreden tegen de zonde maar laten we 
de zondaar verdragen en beschermen. 
 
 

  



 

Medewerkers 

Wij hebben in de afgelopen periode ook veel steun gehad van onze vrijwilligers. De vrijwilligers 
die we in de vorige nieuwsbrief aan u hebben voorgesteld, werken op dit moment allemaal 
met veel plezier mee, vooral tijdens de seminars in de weekenden. Wij zijn hen en God 
hiervoor dankbaar. 
 
 

Bestuur 
Het bestuur van Stichting de Arend is in de afgelopen periode gewijzigd. We hebben Wouter 
Kalis, één van de vrijwilligers, verwelkomd als nieuwe secretaris/penningmeester. We danken 
God voor deze toevoeging en vertrouwen op een vruchtbare samenwerking.  
 
 

Jongerenproject Be Purified 
In de afgelopen maand zijn we gestart met een jongerenproject in Almere, onder leiding van 
Sietse Lagendijk. Zoals de naam al zegt, is het doel van dit project jongeren te helpen hun leven 
te zuiveren, zodat ze een geestelijk gezond leven gaan leiden. Dat betekend dus ook dat er 
moet worden afgerekend met zondige patronen. We doen dat door jongeren te coachen en 
themabijeenkomsten te organiseren. De onderwerpen die aan bod komen zijn seksualiteit, 
identiteit, verslaving en alles wat jongeren bezig houdt. 
Voor meer informatie over dit nieuwe project, ga naar  www.bepurified.nl
 
 

Giften en donaties 
Lieve mensen. Onze dank gaat oprecht uit naar iedereen die ons ondersteund op financieel 
gebied. We zien zeker de betrokkenheid en verbondenheid hierdoor. Het aantal hulpaanvragen 
groeit nog steeds. Daarmee de kosten ook. We blijven hopen op meer blijmoedige gevers. 
Laten we in deze ook de lasten van hen dragen die niet kunnen bijdragen. Wij blijven 
uitnodigen en doorgeven. Helpt u mee? 
 
 

Gezondheid Elly 
Inmiddels zullen de meesten van jullie op de hoogte zijn van het wonder dat God in Elly heeft 
gedaan. In augustus hebben we te horen gekregen dat de transplantatie van de nier niet door 
hoeft te gaan omdat haar nier weer voor 27% werkt. We danken God dat Elly in een 
genezingsproces terecht is gekomen en dat Hij alles in orde zal maken. We danken ook 
iedereen die voor ons bid. 
 
Een hartelijke en zegenrijke groet, 
 
Anton & Elly Lagendijk 
Vanuit Stichting de Arend 

http://www.bepurified.nl/

