Shalom,
Hierbij ontvangen jullie weer een nieuwsbrief van Stichting De Arend. Het afgelopen jaar hebben wij
veel arbeid mogen verrichten. Een groot deel van onze bediening binnen Stichting de Arend voeren we
uit in ons gasthuis RafaEl in Duitsland. Daarnaast is het heerlijk om zo nu en dan thuis in Nederland te
zijn en contact te hebben met onze kinderen, familie, vrienden enz. We zijn dankbaar dat zij allen
volledig achter onze bediening staan en meeleven. Het gasthuis ‘De Arend- RafaEl’ is in de afgelopen
acht maanden ook een gezegende plek geweest voor velen die vakantie, gesprekken, gezin- en/of
relatietherapie of persoonlijke en geestelijke opbouw nodig hadden.
Een (t)huis waar mensen ‘oud’ naar binnen komen maar ‘nieuw’ naar
buiten mogen gaan. Een (t)huis waarin men terug mag gaan naar de
basis van het leven.
Nog elke dag, als we uit onze ramen kijken en de prachtige natuur zien,
spoelt er een golf van dankbaarheid over ons heen. De omgeving hier is
echt bezienswaardig en de schepping liegt er niet om. Met al zijn pracht
looft het zijn Schepper. We danken God onze Vader voor zoveel
zegeningen.
Ondersteuning en toerusting.
De combinatie van rust en toerusting heeft een groot positief effect op persoonlijke, psychische en
geestelijke ontwikkeling/verandering. Begin dit jaar heeft God ons binnen onze bediening laten horen
en zien dat er een verandering zou komen in de hulp, die we tot dan toe hebben geboden. Het zou meer
gaan om relaties. Samenleving binnen huwelijk, gezin, familie, gemeenten en maatschappij. Acht
maanden geleden hebben wij dit prachtige onderkomen gehad. Zeven jaar geleden heeft Hij al beloofd
en laten zien, dat er een groot huis zou komen. Als God iets doet, klopt het altijd. Velen hebben
afgelopen maanden mogen ervaren dat de Liefde en de Kracht van Hem sterker is dan de
problemen/zorgen waarvoor zij hulp zochten. Zij mochten ervaren dat het een leugen is om zich te
moeten schamen om hulp, begeleiding en ondersteuning te aanvaarden vanwege de sociale
onveiligheid en/of schaamte voor hun probleem. We zouden ons in plaats daarvan moeten schamen dat
we de vijand, de boze, al zo lang zoveel ruimte geven.
Wilt u een gezonde en duurzame relatie? Ruim geheimen op! Durf eerlijk en open te zijn. Heb de moed
om een leven te leiden zonder geheimen, zodat u op elk moment van de dag vrijmoedig voor Gods
troon van genade kunt verschijnen! Neem de uitdaging aan om een mens zonder geheimen te worden.
Laat een ander mee kijken in uw hart om zo ook de schaduwkant van uw leven te leren zien, waardoor
verandering mogelijk is. Het begint in het denken. Dat denken blokkeert vaak de overvloedige genade
van God. Dat denken blokkeert de overvloedige zegen van God. Dat denken houdt de stroom van Gods
goedheid en Liefde tegen.
Kosten
De Arend- RafaEl vraagt van alle gasten een minimale bijdrage voor de onkosten dat dit werk met zich
meebrengt. Indien u interesse heeft om gebruik te willen maken van één of meerdere van onze
aangeboden ruimten of diensten, neem dan contact op via e-mail of telefoon.
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Donateurs
Om de kosten van het exploiteren van Stichting De Arend tegen betaalbare vergoeding voort te kunnen
zetten, zijn we ook afhankelijk van uw betrokkenheid in de vorm van een financiële bijdrage in het
Koninkrijkswerk. Met dit geld kunnen wij ook een aanvulling bijdragen voor hen die onder een
minimum leven maar ook onze hulp willen ontvangen.
Dank
Wij willen allen, naast onze Heer, hartelijk danken voor de steun in de vorm van gebed, kaarten,
bemoedigingen, giften etc. Wij hopen en bidden dat jullie liefde voor ons en onze bediening groeiende
en blijvende Liefde zal zijn.
Uitnodiging januari 2012
Zo de Here wil hopen wij hopen wij in januari 2012 (week 4) de studie “Communicatie op Bijbels
verantwoord niveau” weer te geven. Wij hebben deze reeds drie maal gegeven in de afgelopen twee
maanden. Grote en krachtige veranderingen vonden plaats.
De studie vindt plaats op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari 2012. (Aankomst vrijdag 27
januari voor 12.00 uur.)
Leren communiceren is een proces dat ons hele leven in beslag neemt. Er zijn drie belangrijke
kenmerken: Liefde- Heiligheid- Trouw. Boven alles staat liefde centraal. Liefde is er op uit dat er
genezing, herstel en groei plaats vindt. 1 Korinthe 8:1 zegt dat liefde sticht. Het woord stichten heeft de
volgende betekenissen: beginnen, bouwen, funderen, gronden, grondvesten, instellen, institueren,
oprichten, vestigen, creëren, veroorzaken, verwekken en zaaien. Ben je toe aan een nieuwe uitdaging
om krachtig te worden en te groeien op bovengenoemd terrein dan willen wij jou uitnodigen.
“Ik vond de communicatie cursus erg leerzaam en verrijkend vooral omdat het vanuit Bijbels oogpunt wordt
bekeken. Met de aangereikte handvatten en de concrete voorbeelden kan ik het ook praktisch inzetten. Wij
kijken vaak naar de buitenkant maar niet naar wat zich van binnen in een persoon afspeelt. Mijn les is om
na te denken over eigen gevoelens, iets wat ik van huis uit niet gewend ben, niet reageren vanuit eigen
gevoel, inleven in de ander en een luisterende houding aannemen. Verder heeft het mij erg gesteund dat we
met verschillende leeftijdsgenoten met soortgelijke problemen kunnen worstelen.” (MvdS)
“Weet u, God gebruikt mensen om mensen aan te raken, te helpen, te troosten en te onderwijzen. Staat u
ook open om mensen die aangewezen zijn door de Heer u te laten helpen? Schaamt u dan niet, open uw
hart, laat u weerstand los en laat u leiden. De Here zal nieuwe dingen geven.” (AH)

De kosten bedragen € 75,00 per persoon incl. 2 overnachtingen/ontbijt/lunch/avondeten. Beddengoed
en handdoeken zijn aanwezig. Natuurlijk is er ook ruim de tijd voor ontspanning en rust. Stuur een email naar info@stichtingdearend.nl of bel +49-659 68 27. Per studie kunnen maximaal 20 deelnemers
ingeschreven worden.
Wij wensen iedereen gezegende dagen toe en hopen in 2012 nog velen de Weg naar herstel, genezing,
vernieuwing en bevrijding te mogen wijzen.
Een hartelijk groet en Gods zegen toegewenst,
Anton & Elly Lagendijk
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