September 2022

Beste vrienden!
Het nieuwe seizoen is natuurlijk al begonnen, maar nog even een terugblik op de afgelopen
zomer.
FEESSIES
Deze zomer mocht ik aanwezig zijn op drie bruiloften van (verschillende ☺) vrienden, waarvan
één mocht ik zelfs meedoen als ceremoniemeester en leiding van dienst. Wat een feest, wat een
voorrecht. Bij één van die feesten stond specifiek de Bruiloft centraal waar we naar op weg zijn:
de Bruiloft van het Lam en Zijn Gemeente, de Bruid. Ik verwonder me over de precisie waarmee
God ons helpt onszelf klaar te maken voor de grote dag. Alles, maar dan ook alles werkt mee om
ons te vormen, of het nu vreugde of dieper in intimiteit met Jezus of lijden en moeite is. Alle
processen zijn bedoeld om ons te laten groeien.
OUTREACH ELBURG
In juli hebben we als Huis van Gebed mogen meewerken aan de interkerkelijke evangelisatie

afsluitende bijeenkomst

enthousiast keukenteam

enthousiast
aanbiddingsteam

Outreach Elburg. Outreach Elburg laat zich kenmerken door: vele uren van aanbidding, gebed,
toerusting, evangelisatie, goede gesprekken, lekker eten, leggen van nieuwe en verdiepen van
bestaande relaties, prachtige samenwerking met het korps van het Leger des Heils, waar in hun
gebouw een Outreach-café en gebedsruimte was ingericht.

WOW
In augustus heb ik mogen deelnemen aan een Weekend of Worship, WOW! En dat was het:
WOW! In een legertent en in de schuur van een prachtige boerderij-B&B midden in de weilanden
in Zeeuws Vlaanderen. Ondanks
dat het die dagen warm was (ca.
30 graden), hebben we veel
mogen aanbidden, bidden en
bemoedigen. Ook prachtige
nieuwe mensen leren kennen.
Voor 24-7Gebed heb ik een 86-tal overdenkingen over het boek Openbaring mogen bundelen.
Deze overdenkingen hebben de afgelopen jaren in onze gebedsapps gestaan. We geloven dat het
belangrijk is om verschillende visies over de eindtijd te horen, zodat we het zullen herkennen
(geloven) wanneer het de tijd is (Joh. 14:29). Dat is – voor nu – een pdf geworden. Die is –
evenals een aantal andere boeken – verkrijgbaar op onze website. Dus had ik ook een klusje om
de website aan te passen. Als je het leuk vind, neem eens een kijkje: https://www.247gebed.nl/boeken/
Het nieuwe seizoen zijn we begonnen met een krachtige Ready&Steady, een ontmoetingsdag
waarin ontmoeting en gebed centraal staan en waar we met elkaar nadenken hoe we kunnen
groeien in standvastigheid en een levend hart, terwijl we uitzien naar de Wederkomst van Jezus.
Verder zijn we verbonden met De Terugkeer, een samenwerking met andere organisaties waarin
gebedsactiviteiten georganiseerd worden zodat nog vele mensen terug zullen keren naar God.
Op 8 oktober de eerstvolgende: https://www.opdebres.org/actueel/. Als het je aanspreekt, doe
mee!
Zoals het levensonderhoud voor iedereen duurder wordt, merk ik dat natuurlijk ook. Zouden
jullie willen meebidden hiervoor en wellicht ook willen overwegen of het in jullie mogelijkheid
ligt om jullie bijdrage aan mij te indexeren/verhogen?
Bedankt dat jullie op diverse manieren samen met mij in dit werk staan! Echt cool!
Met heel hartelijke groet,
Timo

Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde!
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