
Een nieuwe wereld 
Karsten en Irene – Juni 2018 
  
Op 12 juni trokken we de huisdeur achter ons dicht op weg naar Nederland! Voor Reinier een grote stap. 
Hij laat veel goede vrienden achter en moet nu op een nieuwe plek gaan beginnen. Hij gaat wonen bij 
Irene’s zus en zwager in Ede, en straks studeren aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Het zal 
een hele nieuwe wereld voor hem zijn. Maurits vindt het gezellig dat zijn broer nu ook in Nederland zal 
zijn! Zelf blijven wij tot half oktober ook in Nederland, zodat we nog even een beetje in de buurt zijn. 
Zolang we onze laptops en internet hebben, kunnen we eigenlijk overal wel werken, dus dat kan ook 
doorgaan. We zijn blij dat we dit verlof in hetzelfde fijne huisje in Veenendaal terecht kunnen als de vorige 
keer. We zijn ook dankbaar dat we vlak voor we vertrokken onze visumverlenging in handen kregen.  
Daar hoeven we ons dit verlof dus geen zorgen over te maken! 

 
 
Een paar dagen voor ons vertrek vertelde Irene een Bijbelverhaal uit Openbaringen aan onze niet-
christelijke buren: de nieuwe hemel en aarde, en de wederkomst van Christus. Hoe dat kan? Sinds iets 
minder dan een jaar hebben we nieuwe onderburen gekregen in ons drie-gezinshuis: Christenen. Onze 
bovenburen waren al Christen. Het is enorm bijzonder dat drie Christelijke families hier ‘toevallig’ bij 
elkaar terecht kwamen. De onderburen wilden graag een Bijbelstudiegroepje beginnen en daar wat niet-
christenen voor uitnodigen, maar komen uit het zuiden van het land en spreken daarom de taal hier niet 
goed. De bovenburen wilden graag meedoen maar misten de Bijbelkennis. En daarom heeft Irene het 
voorrecht gehad om de afgelopen maanden vaak wekelijks een Bijbelverhaal te mogen vertellen aan 
deze drie families, maar vooral aan de gasten: met name een Hindoe gezin en een Moslim vrouw.  
We begonnen  bij het verhaal van de schepping en konden het net zo inpassen dat we nu eindigden met 
de wederkomst. Het was ontzettend goed om te doen, en Irene heeft er veel van geleerd! De komende 
maanden gaan de achtergebleven families met elkaar verder,  en we bidden dat God zijn zegen zal 
blijven geven over dit groepje. De gasten zijn er klaar voor: ‘wie zou niet in zo’n nieuwe wereld willen 
wonen’, verzuchtte de Hindoe muurman ... 



 
Om voor te bidden en danken: 
● We zijn dankbaar dat onze visumverlenging soepel verliep. We kunnen straks DV zonder zorgen terug; 
● We bidden voor de presentatie momenten dat we Gods werk om een goede manier mogen 

vertegenwoordigen. 

Presentatie Momenten 
Er is een selectie gemaakt van presentatie momenten, red.: 

 

Za 30 juni 16 uur Veenendaal Inloopmiddag, Panhuis 18 Korte presentaties en activiteiten 

Zo 1 jul 10 uur IJsselstein Kerkdienst + koffie - Nicolaaskerk Groet in dienst, presentatie na afloop 

Zo 8 juli 18.30 IJsselstein Jeugddienst - Nicolaaskerk Intro en Bijbelverhaal 

Di  10 jul 15 uur Amerongen Zendingsmiddag - Elim Presentatie 

 
 


