
 

 

 

Nieuwsbrief 2022 

Shalom geliefden, 

Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend 

zijn van de Heere, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. (2 Korinthe 5) 

Hierbij ontvangen jullie weer een nieuwsbrief van ons. Als eerste geven wij in het kort weer hoe januari 

2022 voor ons begonnen is. Naast het soms niet begrijpen en het verdriet wat het leven op deze aarde 

kan meebrengen zijn we erg dankbaar dat we door genade geloof ontvangen hebben. Onze woorden 

waren afgelopen weken: wat als we nu geen geloof hadden? Dan hadden we ook geen hoop. Zonder 

hoop zouden we geen moed hebben. Moed om te geloven en om verder te gaan. Moed om alles bij 

Hem neer te leggen en te kunnen zeggen; wat U doet is goed. Daardoor konden Elly en ik alles loslaten 

en overgeven aan de grote Regisseur van ons leven. De Heere onze God.  

1 januari is Elly met spoed naar het ziekenhuis gebracht met een zwaar hartinfarct. Ze heeft direct twee 

stents geplaatst gekregen in de kransslagaders. De arts vertelde mij dat Elly zeer zwak was en een 

ernstig infarct had. Gelukkig heb ik van het allereerste moment Elly kunnen aanspreken. Wij kunnen 

jullie zeggen dat er absoluut geen paniek was. Sterker gezegd, Elly zei op de brancard en in het 

ziekenhuis; schat ik heb vrede in mijn hart hoor. En dat was hoorbaar en zichtbaar. 3 januari werd ik 

gebeld door de ic-arts dat Elly corona had. Het virus explodeerde in haar bloed, volgens hem. Ze had 

het maximale aan zuurstof en dat was niet genoeg. Haar longen waren aangetast en de behandelingen 

die als enige optie mogelijk waren was in kunstmatige coma brengen en aan de beademing of een 

experimenteel kunstmatig immuunsysteem toedienen via het infuus. Elly heeft van zichzelf geen 

immuunsysteem vanwege haar nierproblemen. Dit was/is nog in onderzoeksfase en mag alleen in 

uiterste noodgevallen toegediend worden. De optie van de beademing en kunstmatige coma zou Elly 

naar alle waarschijnlijkheid, medisch gezien, niet overleven. 

Het complexe was dat Elly, zoals velen van jullie weten, 25 jaar geleden een donornier heeft gekregen. 

De nierfunctie was op dit moment gezakt naar 16%. Dit alles bij elkaar zorgde ervoor dat Elly zeer 

ernstig ziek was en de doctoren dit voorstel hadden. Na overleg met de kinderen hebben Elly en ik 

besloten om het kunstmatig immuunsysteem te laten geven. Elly getuigde nog steeds van een 

volkomen vrede in haar hart in al deze omstandigheden. Naast diezelfde vrede in mijn hart en ook het 

verdriet dat ik om mijn vrouw had heb ik op dat moment thuis mijn vrouw aan de Heere gegeven. Ik 

heb gezegd Heer als we samen in dit huis nog verder mogen zie ik daar naar uit. Als Uw plan is om haar 

in het Hemels Vaderhuis op te nemen is het ook goed. Vrede en verdriet door elkaar heenlopend. Het 

was goed. Ik kan oprecht zeggen dat Zijn beslissing goed zou zijn.  

2 dagen na het kunstmatig immuunsysteem waren de ontstekingswaarden in haar bloed met 100 

punten gezakt. De vijfde dag was Elly geheel corona vrij en heeft geen enkele bijwerking van het 

coronavirus gehad. Ze is van de IC naar de hartbewaking gebracht en 10 januari uit het ziekenhuis 



 

ontslagen. Iedere dag krijgt Elly meer kracht en kan op een rustig tempo weer diverse activiteiten 

verrichten. We zien er naar uit om onze bediening samen weer op te pakken. De maand januari heeft 

de stichting gesloten om de volledige zorg aan Elly te kunnen geven. Naast verder herstel en 

hartrevalidatie zal Elly voor zover ze energie heeft op een rustig tempo mee werken in de bediening.  

Elly persoonlijk: ik ben de Heere ontzettend dankbaar voor de vrede in mijn hart en dat Hij mij opnieuw 

van voor de dood heeft weggehaald. Dat ik samen met Anton nog verder mag als moeder en oma maar 

ook in onze bediening. Hartelijkdank voor iedereen die biddend meegestreden heeft en voor de 

bemoedigende kaarten het fruit en de prachtige bloemen. Ik kan nog getuigen en wil allen bemoedigen 

met Colossenzen 3: 15: En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam 

geroepen bent; en wees dankbaar. 

WERKZAAMHEDEN 

In 2021 hebben we ondanks enige beperkingen en regelmatige afzeggingen voor velen mogen klaar 

staan om hen te helpen, te bemoedigen of op te bouwen. Naast de persoonlijke gesprekken met 

betrekking tot allerlei hulpvragen, moeilijkheden, zwaktes en ziekten zagen we vele krachtige 

veranderingen, genezingen of herstel van welke orde dan ook. We zouden vele Bijbelteksten of 

gedeelten kunnen aanhalen om duidelijk te maken waarom het zo belangrijk is om gevoed te worden 

met het Woord. Het is een meest belangrijk onderdeel van onze bediening. Praktisch onderwijs vanuit 

het Woord van God gekoppeld aan het persoonlijk verhaal van onze hulpvragers. Wat wij in deze brief 

kort willen weergeven is dat het Woord van God een kracht is. Een kracht tot vernieuwing, verandering, 

genezing en herstel. Maar ook een kracht met preventieve werking ter voorkoming van 

bovengenoemde zaken.  

Spreuken 4:20-27; Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken 

van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en 

genezing voor heel hun vlees. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de 

uitingen van het leven. Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je 

verwijderd. Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. Baan het 

spoor voor je voet, en laten al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet 

af van het kwade! 

 

De oproep om acht te slaan op het Woord. Er serieus tijd voor maken om erbij stil te staan. De oproep 

om het woord te onderzoeken met je ogen. Je ogen kun je aan zoveel dingen geven waarom dan soms 

zo weinig aan het Woord? De oproep om het te bewaren in je hart. Er is voor zoveel zaken ruimte in ons 

hart. Waarom soms zo weinig voor het Woord? De oproep en het aanbod voor leven en genezing. 

Genezing van het vlees staat er. Vlees in Bijbels perspectief is ziel en ziel is in de psychologie psyché. 

Daar zal genezing zijn. De oproep om je nieuwe hart in Christus te bewaren/bewaken omdat daar uit de 

dingen van het leven zijn. Als je je hart bewaard van alle slechte zaken ben je ook in staat om jezelf te 

bewaren voor valsheid en bedrog in je woorden. Je ogen en je voeten hebben een vaste koers en 

standvastigheid is je deel. 



 

Met nog vele andere voorbeelden hebben wij ons werk voor de Heer aan onze broeders en zusters 

mogen uitvoeren. Naast de huisbezoeken, telefoontjes en mailverkeer hebben wij mogen begeleiden, 

trainen, onderwijzen, adviseren en helpen:  

• Gezinnen-familie: ruim 10 (bestaande uit vaders, moeders, kinderen en/of grootouders); 

• Individuele gesprekken: ruim 50; 

• Relationele en/of huwelijks gesprekken: ruim 40. 

De meeste van bovengenoemde gasten verbleven 2-3 nachten in ons gastenverblijf. 

 

Naast deze activiteiten hebben wij verschillende seminars gehouden van vrijdagavond tot 

zondagmiddag: 

• 4 vrouwenseminar met 10 vrouwen per groep; 

• 3 mannenseminar met 10 mannen per groep; 

• 1 huwelijksseminar met 5 stellen; 

• 1 toerustingsseminar voor echtparen in bediening met 5 stellen. 

 

DANK JULLIE WEL 

Natuurlijk willen wij in het bijzonder iedereen hartelijk dankzeggen voor de steun die aan onze stichting 

en persoonlijk wordt gegeven. Naast de Heere zijn wij dankbaar voor het hart dat Hij gewillig maakt om 

te helpen. Onze dank is voor de steun door middel van gebed, de vrijwilligers, kaarten, liefde en 

aandacht of andere verrassingen. Onze dank voor de financiële ondersteuning die wij krijgen waarmee 

wij ons terrein, gebouwen en alle voorzieningen ten behoeve van onze bediening kunnen onderhouden 

en verzorgen. Wij hopen dat velen ook dit jaar hun wijze van meeleven willen tonen en zegenen jullie 

allen met dubbele zegen.  

 

Aan 's Heeren zegen is 't al gelegen 

Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de Heere de 

stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat 

opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in de slaap geeft. 

Psalm 127: 1 en 2 

 

Op korte termijn willen wij jullie een overzicht en inzicht geven in de prachtige ontwikkelingen binnen 

onze stichting. Dit zal een aparte nieuwsbrief zijn die geheel zal gaan over deze plannen. God is goed. 

Dit heeft absoluut te maken met alle bovengenoemde werkzaamheden en de grote behoefte aan hulp 

en onderwijs. 

 

Een hartelijk groet van Anton en Elly Lagendijk 

 

Stichting de Arend 


