
 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2022 

Shalom geliefden, 

Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met 

vrolijk gezang. Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –  Zijn volk en de 

schapen van Zijn weide. Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof 

Hem, prijs Zijn Naam. Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van 

generatie op generatie. (Psalm 100 HSV) 

Het is alweer enige tijd geleden dat jullie een nieuwsbrief van ons ontvingen. Wij zijn dit jaar begonnen 

met de ziekenhuisopname van Elly. Na een hartinfarct, corona en een nierfunctiedaling mocht zij na 10 

dagen weer naar huis. Zoals velen weten is er die tijd veel gebed geweest, hoop en uitzien naar 

genezing en herstel. Prijs de Heer der Heren dat Elly weer thuis mocht komen. Bovenstaande psalm is 

een krachtig woord wat absoluut deel uitmaakt van ons leven. Blijdschap, vreugde, dankbaarheid en 

lofzang. Sinds januari heeft Elly wel wat van haar aanwezigheid in de praktijk ingewisseld met 

betrekking tot haar aandeel binnen onze bediening en is meer op de achtergrond met haar geestelijke 

aandeel. Dit vanwege haar concentratievermogen. 

Vanaf februari zijn wij weer opgestart met al onze werkzaamheden. Er is een blijvend toenemende 

aanvraag voor hulp, begeleiding, training en onderwijs. Deze vraag komt vanuit individuele personen, 

relaties, huwelijk en gezin. Verrassend dat men vanuit Groningen tot in Limburg en België de weg naar 

de arend weten te vinden. In opwekking staat een lied: Heer U bent mijn leven. In het laatste couplet 

dat de volgende prachtige zijn: 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht. En op duizend wegen, zendt U ons weer uit. Om het 

zaad te zijn van Gods rijk. 

De vele zorgen en noden waarmee allen komen, kunnen vele uren in beslag nemen. Sinds najaar 2021 

hebben wij besloten om een deel van de ‘probleemgesprekken’ in te delen in Bijbel onderwijs. Zoals 

velen van jullie weten is onze GGZ het Woord, Gods Gezondheids Zorg. Leven en Kracht gaat uit van het 

Woord van God. Hebreeën 4:12 zegt: ‘Het woord van God is levend en er gaat kracht van uit.’ We 

kunnen zeggen: er is geen betere of andere therapie dan het Levende Woord. Vele mensen kunnen zelf 

getuigen wat dit met hen heeft gedaan en hoe zij veranderd zijn. Ik, Anton, maakte het verlangen naar 

meer praktijkonderwijs geven, beter gezegd Bijbelse Psychotherapie, bekend bij de Vader. Daar heb ik 

ook ieder werk van mijzelf losgelaten, wat betreft de ontplooiing daarvan. En God is trouw aan Zijn 

Woord: Psalm 37 zegt: ‘Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met 

trouw. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Wentel uw weg op de 

HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.’ 

Bij een onderwijsdienst op zondagmorgen kwamen vrienden uit België. Zij hadden een broeder 

meegevraagd. Deze broeder kwam mee en vroeg mij: heb je niet meer ruimte dan dit gebouw? Ik 

antwoordde; jazeker broeder daar staat nog een loods van 60 meter. Slooprijp en vol asbest. Vanwaar 

je vraag? Hij vertelde dat hij nooit zonder een boodschap van de Heer op pad gat om iemand te 



 

bezoeken. In zijn gebed gaf God hem een beeld van een grote klas met leerling-koks aan tafel. Zij 

werden klaargestoomd om eten te bereiden en gingen daarna terug ‘de wereld’ in. Al tijdens zijn uitleg 

sprong mij hart op van vreugde en ik zei hem: Broer dat is de wens van mijn hart en mijn vreugdevolste 

bezigheid op aarde. Ik ga morgen naar mijn broeder die deze grond en gebouwen ter beschikking 

gesteld heeft voor de stichting. Ik vertel hem jouw beeld. Bij mijn bezoek op maandagmoren vertel ik 

hem over dit beeld en hij zegt: “Als dit van God is zal ik een architect sturen en zorgen dat er een 

gebouw komt. We gaan slopen en saneren en regelen dat dit werk gedaan kan worden.” Vol blijdschap 

en vuur heb ik de wethouder uitgenodigd om onze plannen uit te leggen. Na uitleg over onze bediening 

en werkwijze was hij zo enthousiast dat hij zegt: wij gaan als gemeente aan dit geweldige plan 

meewerken om het tot stand te laten komen.  

Nu bijna drie jaar verder is alles geregeld. Vergunningen, 

sloop, bestemmingsplanwijziging, milieuonderzoeken etc. Er 

komt een geweldig gebouw met een nieuw kantoor en 10 

logiesverblijven. Het huidige gastenverblijf wordt 

omgebouwd tot conferentieruimte en eetzaal. We krijgen 

komend jaar ruim 30 slaapplaatsen. God is getrouw; Zijn 

plannen falen niet. Er moet nog veel geestelijk werk 

gebeuren. Het is niet ongelofelijk zoals zo gemakkelijk 

wordt gezegd maar Gelofelijk! Wij zullen jullie wat sneller 

op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor iedere vorm van ondersteuning die wordt gegeven. Gebed, 

kaarten, brieven, telefoon, praktisch en financieel. Mede hierdoor mogen we allen bijdragen aan het 

uitbreiden van Gods Koninkrijk.  

Met een hartelijke groet en Gods rijke zegen toegewenst, 

Anton en Elly Lagendijk 

Stichting de Arend 


