Nieuw-Vossemeer, 15 december 2015

Shalom familie en vrienden,
We zijn bijna aan het einde gekomen van het
jaar 2015. Samen met u kijken we weer terug
op een jaar waarin veel is gebeurd en waarin
we Gods zegen in ons werk sterk ervaren
hebben.
Een tweesnijdend scherp zwaard
Allereerst heeft God voorzien in wijsheid en
kracht om Gods Woord toe te passen en uit te
dragen. Van dit Woord wordt in Hebreeën 4:12
gezegd dat het levend, krachtig en scherper is
dan een tweesnijdend zwaard. Het is niet altijd
pijnloos om dit zwaard te hanteren, zowel voor
ons als voor de mensen die ons bezoeken. Soms
is er sprake van lange, slepende ruzies of
leugens die veel kapot maken in relaties. De
enige manier om zulke negatieve vicieuze
cirkels te doorbreken is vaak een eerlijke
confrontatie met het Woord. Wanneer mensen
vervolgens gehoorzamen aan het Woord van
God, leidt dat tot genezing, bevrijding,
vernieuwing en grote blijdschap.
Financiën
Behalve in kracht en wijsheid heeft God ook
voorzien in financiële middelen om dit jaar alle
kosten van het werk te kunnen dekken. We zijn
dankbaar voor de mensen die God dit jaar
gehoorzaam zijn geweest op dit gebied. We zijn
ervan overtuigd dat Stichting de Arend niet
alleen onze stichting is, maar dat het een
bediening is van God, die gesteund moet
worden door alle betrokken kinderen van God.
Mede dankzij hen hebben we ook dit jaar hulp
kunnen verlenen aan mensen die absoluut niet

in staat waren iets bij te dragen voor de
geboden hulp.
Medewerkers
Wie regelmatig deelneemt aan de activiteiten
van onze stichting ziet weleens nieuwe
gezichten onder onze werknemers. Dit jaar
hebben we Sietske Bal mogen verwelkomen als
gastvrouw binnen RafaEl in Duitsland. Zij werkt
drie weken per maand en zorgt dat onze gasten
kunnen eten, drinken en genieten van een
schoon verblijf.
Van Daan en Liza Bal hebben we na één jaar
werken binnen RafaEl afscheid genomen. Zij
hebben besloten terug te gaan naar Nederland.
Wij willen hen ook middels deze weg bedanken
voor hun inzet en Gods zegen wensen voor hun
toekomstige werkzaamheden.
Het aantal vrijwilligers neemt gelukkig gestaag
toe. De vrijwilligers zijn onmisbare krachten
binnen de stichting. De meesten van hen zijn
actief tijdens de studieweekenden in RafaEl. Zij
houden zich voornamelijk bezig met de taken
die de gastvrouw doordeweeks uitvoert, zoals
koken en schoonmaken. Al onze vrijwilligers
willen we bedanken en ze Gods zegen
toebidden voor het komende jaar.
Studies
Naast de individuele-, huwelijks- of
gezinstherapie, die we veelal op doordeweekse
dagen plannen, zijn we ook nog steeds actief in
het verzorgen van studiedagen en weekenden.
Dit jaar hebben we een aantal keer het
huwelijksweekend georganiseerd dat nog

steeds goed bezocht wordt. Een nieuwe studie
die we dit jaar voor het eerst hebben
georganiseerd is het opvoedingsweekend. Ook
in 2016 hopen we vaker studies te gaan
organiseren over opvoeding. We zien dat veel
ouders lopen met vragen op dit gebied en er
soms niet alleen uitkomen. Wij streven ernaar
om in deze weekenden voornamelijk te kijken
naar wat God adviseert in Zijn Woord op dit
gebied.
Studies in Opheusden
In Opheusden zijn we gestart met speciale
studies op drie zondagen in de maand. Anton
heeft een duidelijke roeping van God hierin
ervaren. De letterlijke woorden die hij op zijn
hart gedrukt kreeg waren: “breng de daklozen
samen”. Onder daklozen verstaan we hier dan
de mensen die geen vaste gemeente bezoeken.
Wij geloven dat het niet gezond en zelfs
gevaarlijk is om onderlinge samenkomsten te
verzuimen, zoals staat in Hebreeën 10:25. Het
is niet onze roeping om een kerk of gemeente
te starten maar wel om momenten te creëren
waarop we samenkomen voor studie en
waarop we met elkaar praten over geestelijke,
psychische of sociale vraagstukken. Op dit
moment zijn de vaste medewerkers Anton en
Elly en Sietse en Mariska en
vrijwilligersechtpaar Ruud en Jeanette Bal
degenen die elkaar afwisselen met het
verzorgen van de studies.
Project Be Purified
Zoals we eerder op onze website hebben
vermeld zijn we in 2014 gestart met het project
Be Purified. Sietse en Mariska richten zich
binnen dit project met name op het brengen
van het Woord aan jongeren, middels thema-

avonden, studies en evangelisatie. We hebben
besloten om vanaf 2016 ook boeken en
evangelisatie materiaal te gaan ontwerpen en
uitgeven. Omdat een uitgeverij
belastingtechnisch niet onder de stichting kan
vallen, hebben we Be Purified ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel. Uiteraard blijven we
actief in het brengen van het Woord van God
en willen dit doen net als Jezus, zonder
winstoogmerk. De prijzen van de producten die
we gaan verkopen, willen we laag houden en
de winst willen we gebruiken om het werk in
Gods Koninkrijk te ondersteunen.
Sietse en Mariska blijven actief binnen Be
Purified, daarnaast bieden zij vanuit Stichting
de Arend ambulante hulp aan gezinnen en
individuen in Nederland.
Project Young Eagle
Vanwege de koude wintermaanden is het een
beetje stil rondom Young Eagle. Dit betekend
niet dat we hiermee gestopt zijn. Zodra de
eerste zonnestralen
van de lente weer
gezien worden,
gaan we weer volop
bergbeklimmen en
survivallen. De
planning voor deze
weekenden zal
rond februari op de
website worden
bekendgemaakt.
Het idee speelt om
speciale vader-zoon
weekenden te organiseren, maar het hoe-enwat houden we nog even geheim. Hiernaast
alvast een foto om jullie warm te maken.

Slot
Wij willen deze nieuwsbrief eindigen met een
woord van dank aan alle betrokkenen en onze
verwachtingen uitspreken voor 2016.

Meer informatie
Voor meer informatie over Stichting de Arend
en over de komende activiteiten gaat u naar
www.stichtingdearend.nl

Medewerkers, vrijwilligers, iedereen die voor
ons bid, iedereen die ons financieel
ondersteunt, iedereen die zich heeft ingezet
met arbeid, of iedereen die in andere middelen
hebben voorzien; moge onze God jullie rijkelijk
zegenen en voorzien in alles wat jullie nodig
hebben! Wij hopen en verwachten dat wij met
jullie ook het komende jaar weer zullen
bouwen aan Gods Koninkrijk door de bediening
van Stichting de Arend.

Voor meer informatie over Be Purified,
waarover we u vertelden in deze nieuwsbrief,
gaat u naar www.bepurified.nl

We bidden en verwachten dat het jaar 2016
een jaar zal worden waarin vele huwelijken
herstelt zullen worden, waarin man en vrouw
dichter bij elkaar zullen gaan staan en als één
team zullen functioneren. We bidden en
verwachten dat ouders hun gezinnen gaan
leiden en dat kinderen zullen opgroeien in een
veilig en stabiel gezin waar leugen, bedrog,
wanorde en ongedisciplineerdheid plaats zullen
maken voor liefde, waarheid, respect en orde.
Gods liefdevolle zegen vanuit Stichting de
Arend,
Anton en Elly Lagendijk
Sietse en Mariska Lagendijk (flexmedewerkers)

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

