Nieuwsbrief november 2012
Shalom familie, vrienden, vriendinnen, broeders en zusters,
Wij zijn blij jullie weer een nieuwsbrief van Stichting de Arend te mogen aanbieden.
Inmiddels is het ruim vijf jaar geleden dat wij, Anton en Elly, zijn begonnen met onze bediening binnen
de stichting. In deze vijf jaar hebben we getracht gehoor te geven aan de opdracht die God ons gegeven
heeft; hen redden die ten onrechte met de dood bedreigd worden (Spr. 24:11). God is als een Arend die
waakt over haar jongen zegt de Bijbel (Deut. 32:11). Onze missie is dit voorbeeld na te volgen en hen op
te vangen die dreigen te vallen.

Ontwikkelingen
De manier van het uitvoeren van onze missie heeft zich in de afgelopen vijf jaar bijzonder ontwikkeld.
Wij willen dit in deze nieuwsbrief graag kort met u delen, om zo God te eren die dit alles heeft geleid.
In 2007 zijn we als stichting begonnen met het opvangen van mensen in ons huis. Er vonden
gesprekken plaats en er werd begeleiding geboden bij individuele of relatieproblemen. In deze eerste
jaren vond er een proces plaats van het leren vertrouwen op en volledig afhankelijk worden van God. In
2011 vond er een bijzondere ontwikkeling plaats met de komst van huize RafaEl in Duitsland. In april
2011 is dit huis geopend en sindsdien vinden de meeste werkzaamheden van Stichting de Arend hier
plaats. Sinds de opening van het huis zijn onze werkzaamheden door Gods genade explosief
toegenomen. In de meeste gevallen gaat het om relaties die verbroken of verstoord zijn. Of het nu gaat
om huwelijken, gezinnen of vriendengroepen. Vele mensen zijn al in het huis geweest en hebben
mogen ervaren dat God geneest en hersteld. De naam RafaEl (God geneest of hersteld) is daarom een
toepasselijke naam voor dit huis.
Met het toenemen van de werkzaamheden, stijgen automatisch ook de kosten die dat met zich mee
brengt en de werkzaamheden aan het pand en andere materiële zaken. Gelukkig geeft God mensen
nooit een opdracht die onmogelijk is om uit te voeren. We kunnen dan ook dankbaar getuigen dat God
steeds in alles heeft voorzien, steeds precies op tijd! Zo zijn we in het afgelopen jaar voorzien van
vervoer, een kachel, een opknapbeurt voor het interieur, een ingang voor invaliden, een prachtige
conferentieruimte en ga zo maar door. Naast de materialen die hier voor nodig waren zijn we ook
gezegend met de mensen die bereid waren de werkzaamheden uit te voeren.
Wanneer mensen op bezoek komen in huize RafaEl moeten zij niet alleen worden voorzien van
begeleiding maar ook van voedsel en onderdak. Dit alles brengt veel werk met zich mee. Sinds
september is ons team uitgebreid met Peter Maas. Peter zal zijn werkzaamheden voor de stichting ook
voornamelijk in Duitsland uitvoeren. We zijn God dankbaar met de toevoeging van een hard werkende
kracht. We hopen en bidden dat Peter zal genieten van het werken in het Koninkrijk van God en dat zijn
arbeid tot zegen zal zijn voor velen.
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God; een Licht in de duisternis
We zien binnen ons werk en daarbuiten dat er veel nood is en dat veel mensen in duisternis leven. Maar
wanneer we terug kijken op de laatste vijf jaar, kunnen we zeggen dat God degene is die vernieuwing
brengt, dat God degene is die licht brengt in de duisternis. In het oude testament lezen we al dat het
woord van God een lamp en een licht is (Ps. 119:105), in het nieuwe testament wordt Jezus (het vlees
geworden Woord) aangekondigd als het licht dat komt in de wereld en ieder mens verlichten zal (Joh
1:9).
Binnen ons werk komen we een grote diversiteit aan problemen tegen. Vaak lijken de situaties waarin
mensen verkeren uitzichtloos. Wanneer ze denken over hoe het verder moet lijken ze omgeven door
duisternis. Wij kunnen er echter van getuigen dat God altijd licht wil schijnen in deze duisternis. Het
woord van God kan werkelijk een lamp zijn op het pad van mensen. Jezus is werkelijk gekomen om
ieder mens te verlichten.
Het is vaak een goed uitgangspunt om te beseffen dat we zelf niet de wijsheid hebben om uit bepaalde
situaties te komen. God kan iets met mensen die het alleen nog van Hem verwachten. Wanneer we
gaan luisteren naar God zien we vaak dat de oplossing zo dichtbij heeft gelegen. Een voorbeeld: Veel
mensen lijden onder boosheid en verdriet door wat andere mensen hen hebben aangedaan. Vaak zijn
de wonden die geslagen zijn in het verleden zo diep, dat het onmogelijk lijkt om hiervan te genezen.
Wanneer we het licht van God hier op laten schijnen, horen we de woorden van Jezus die zegt: “vergeef
ons onze schulden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is” (Luc 11:4) en “laat los en
u zult losgelaten worden” (Luc 6:37). Uit de nadruk die Jezus vaak legt op het belang van vergeven blijkt
dat er een diep geheim achter ligt. Wanneer we het probleem, de wrok of het verdriet los gaan laten,
zullen we ervaren dat het probleem ook ons zal gaan loslaten. We gaan dan ervaren dat loslaten en
vergeven een genezende werking heeft. Dit is nog maar een enkel voorbeeld van de rijkdom van Gods
Woord. Wij zijn er van overtuigd dat God op dezelfde manier voor ieder probleem een oplossing heeft.
Daarom kunnen we met zekerheid zeggen dat ieder mens in vrijheid kan leven wanneer men terug gaat
naar God, naar zijn Woord, naar Jezus. Wij kunnen er niet meer omheen om vanuit deze Bijbelse visie te
werken.

Studies
Naast de individuele of groepsgesprekken vinden er in huize RafaEl ook veel studieweekenden plaats.
Het afgelopen jaar hebben er twee thema’s centraal gestaan; ‘Communiceren op Bijbels verantwoord
niveau’ en ‘De Geestelijke Wapenrusting’. We hebben beide studies vaak herhaald, niet alleen vanwege
de vele aanmeldingen maar meer nog vanwege het feit dat vele mensen verandering en vernieuwing
mochten ervaren. Zoals we al zeiden is Gods woord rijk aan oplossingen, deze oplossingen kunnen
worden aangereikt door middel van deze studies en zorgen ervoor dat negatieve processen worden
doorbroken. Stichting de Arend zal deze studies blijven aanbieden binnen huize RafaEl. De data en
onderwerpen voor deze studies zullen steeds tijdig worden bekend gemaakt op de website.
Naast de studiedagen die wij in huize RafaEl organiseren komen wij ook samen in Nederland voor
studies. We zijn enkele malen in Giessenburg samengekomen bij een jonge broeder en zuster. Deze
avonden werden goed bezocht, voornamelijk door jongeren van diverse traditionele
kerkgenootschappen. Wij zien en horen dat er behoefte is aan ‘echtheid’. Velen kunnen niet meer leven
met goedmakers als; ‘we zijn het nu eenmaal zo gewend’ of ‘dat hoort zo’. Ook hier mag advies en
ondersteuning gebracht worden uit de rijkdom van Gods Woord. We mogen leren dat weglopen voor
iets geen optie is. Heb je de Here Jezus lief en heb je Hem in je hart? Dan heb je de Hogere echte Liefde
ontvangen en kun je in jou omgeving laten zien wat en wie Hij is voor jou!
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Conferentieruimte
Wanneer u deelneemt aan een studie in Duitsland, zult u vanaf nu
plaats nemen in een prachtige nieuwe ruimte. Zoals we al schreven
heeft God voorzien in materiaal en arbeiders. In de kelder van huize
RafaEl is in de afgelopen weken hard gewerkt aan een prachtige
conferentie ruimte die plaats biedt aan ongeveer 35 personen. Naast
de conferentie ruimte is ook een gesprekskamer en een toiletgroep
gemaakt.

Bestuur
Zoals bij iedere stichting staat ook boven onze stichting een bestuur. Een bestuur is van belang omdat
zij meedenkt en beslist over het werk dat gedaan moet worden. Binnen ons werk is het natuurlijk van
groot belang dat het bestuur ook het werk ondersteund door gebed. Met uitbreiding van het werk,
nemen ook de bestuurlijke taken toe. Omdat we graag willen dat alles goed en volgens de wettelijke
eisen geregeld is, hebben we in de afgelopen maanden een bestuurlijke vernieuwing ondergaan. Er zijn
een aantal nieuwe mensen in het bestuur gekomen en de taken zijn beter verdeeld. God heeft een ieder
talenten gegeven, Hij verlangt van ons dat we die op de juiste tijd en op de juiste wijze inzetten. Hij
verlangt nooit van ons dat we iets doen waar Hij ons niet voor geroepen heeft. Het bestuur ziet er nu als
volgt uit:
-

Jaap Goedegebuur als voorzitter,
Joanne Slagboom als secretaris,
Philip Boerman als penningmeester,
Joop van Ooijen als bijzonder bestuurslid,
Wim de Jong als bijzonder bestuurslid,
Jonathan Non als bijzonder bestuurslid,
en Sietse Lagendijk als bijzonder bestuurslid.

Donateurs
Wij mogen geheel in afhankelijkheid van de Heer leven en wij kunnen zeggen: dat is ‘vrij’. Omdat wij
niet financieel afhankelijk zijn van overheidsinstellingen, geeft dat alle ruimte en vrijheid om te werken
zoals wij dat doen voor onze grote Opdrachtgever. Daarnaast voelen wij ook de vrijheid om de vraag te
stellen onze stichting te steunen. Om het werk van Stichting de Arend voort te kunnen zetten, zijn we
ook afhankelijk van uw betrokkenheid. Hoe u ons kunt steunen, kunt u lezen op onze website;
www.stichtingdearend.nl/steunen.

Dank
Wij willen allen, naast onze Heer, hartelijk danken voor de steun in de vorm van arbeid binnen het huis,
materialen, gebed, kaarten, bemoedigingen, giften etc. Wij hopen en bidden dat jullie liefde voor ons
en onze bediening groeiende en blijvende liefde zal zijn.
Een hartelijk groet en Gods zegen toegewenst,
Anton en Elly Lagendijk
Stichting de Arend
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