FINE ANNI 2018

‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Lucas 2:14

Het is bijna 2019; einde 2018 is in zicht. We kunnen nog steeds verrast worden. Willen we ons
nog laten verrassen? We leiden een aardig nomadisch bestaan vanaf juli vorig jaar. Maar het
einde daarvan is in zicht. We hebben een huis kunnen aankopen in Dieren; beschikbaar vanaf
januari 2019. Einde nomaden.

Adreswijziging per 01-02-2019: Eduard van Beinumlaan 27, 6952CH, Dieren
In navolging van andere jaren willen we ook nu terugblikken op 2018... we tellen onze zegeningen weer: het gaat goed
met kinderen en kleinkinderen (ze hebben genoeg te wensen); goed verlopen handoperatie en herstel; geen ernstige
ziektes en een zegenrijk verblijf in Bulgarije. We zijn dankbaar voor wat het leven biedt, wat we nog wel hebben en wat
we nog wel kunnen. Natuurlijk zien we twee kanten van het leven: we zien de oude generatie van het gezin van
Brunschot decimeren: dit jaar het verlies van twee zussen en een broer. Maar we zien al meerdere nieuwe generaties
verschijnen.
In het voorjaar hebben we de Oostenrijkse vrienden, waar wij lang hebben gekampeerd en waar we op weg naar of van
Bulgarije even aankloppen, mogen ontvangen in Nederland. Het was een heel mooie tijd met hen. Een week later had
Rafael Den Bosch haar gemeenteweekend en het was heel bijzonder dat we daar drie Bulgaarse meisjes, die met ons het
jongerenkamp organiseren, konden uitnodigen voor enige dagen. We vertellen in Bulgarije vaak dat Rafael Den Bosch
een familie is, en daar waren deze jongelui nu getuigen van. Ze vonden het ook super leuk om mee te doen met de
activiteiten van de gemeente en te zien dat Rafael Den Bosch betrokken is bij zending in Bulgarije.
Evenals in 2017 lukte het niet om in april al naar Bulgarije te gaan. Een handoperatie en bijbehorende hersteltherapie
zorgde er voor dat we pas in juli konden gaan. U kent het wel: de mens wikt, maar God beschikt. Onze zoon en zijn
dochter brengen ons in een recordtijd naar Popovtsi (met onze Ford weg en ze vliegen een paar dagen later al weer
terug. We vragen ons soms af wat God met ons van plan is in Bulgarije. Het is toch een tijd weg van huis, van familie en
vrienden en kerk. We zijn niet meer zo jong en de jaren tellen. Op de Impact van november, bij het onderwijs van Daniel
Brown, zat ik in een kleine groep. Een jonge man daar zei tegen me: “Je zit in een trein die goed loopt. Trek niet aan de
handrem want dan gaat de trein stoppen. Dus het doet er niet toe hoe oud of jong je bent”. Dus heb ik me
voorgenomen niet aan de handrem te trekken totdat er gevaar dreigt. En eerlijk gezegd: misschien dat we pas de laatste
jaren de resultaten zien van onze investeringen in de Roma-dorpen. We hebben jonge discipelen, die nu aangeven dat zij
het werk wat wij doen, ook graag gaan doen. De laatste jaren wordt het jongerenkamp al mee voorbereid door een
team van Roma-jongeren en anderen willen daarbij aansluiten. Prachtig als ze
ons alleen nog als back-up nodig hebben. We hebben genoeg andere dingen
omhanden. Het organiseren van Engelse les voor kansarme meisjes uit de
Roma-dorpen; evangelisatieacties ondersteunen, seminars houden,
spreekbeurten en, niet onbelangrijk, contacten met buren, vrienden en
voorganger. Daarnaast ons huis onderhouden en steeds voorbereiden voor
activiteiten. We hebben weinig opbergruimte binnen in ons huis en zijn
begonnen om een tuinhuis te plaatsen om buitenboel te kunnen opruimen en
het gereedschap.

We hopen komend jaar dat de lopende activiteiten kunnen worden voortgezet, waarbij we goede ondersteuning krijgen
van Rafael Den Bosch in de vorm van gebed, gehoor en financien. Op het lijstje van onze voornemens voor 2019 staat
het al lopende proces van het uitgeven van het boekje van Henk Rothuizen in het Bulgaars: “Gods Vaderhart”. We
ondervinden daarin op allerlei plaatsen steun. We verwachten dat de Bulgaarse versie in het voorjaar beschikbaar komt.
Ons thema voor jongerenkamp en seminars ligt daarbij al voor de hand liggend. Op het lijstje staat om ons huis tijdens
ons verblijf in Bulgarije beschikbaar te stellen voor een Engelstalige huisgroep, die mogelijk bij onze afwezigheid kan
worden voortgezet bij vrienden in het dorp.
Evenals andere jaren houden we wat zorgen over het vinden van een geestelijk huis in Bulgarije. Waar we dachten dat
gevonden te hebben, moeten we nu toch terughoudend zijn. Stromingen in Amerika bereiken ook Bulgarije en dat
betekent dat we willen afwachten wat de gemeente die we op het hart en oog hadden, daarmee gaat doen. Maar we
hebben voldoende mogelijkheden om geestelijke voeding te krijgen bij andere bevriende kerken.
Het vinden van een geestelijk huis in Dieren lijkt niet al te moeilijk. Jammer genoeg is er geen Rafaelgemeente, maar er
is een goede betrouwbare Vinyard gemeente, waar we ons zullen gaan orienteren. De hartsverbondenheid met Rafael
Den Bosch is van dien aard, dat we die geregeld zullen blijven bezoeken. Hun verbondenheid met Bulgarije door
tweedehands goederen te verzamelen en te transporteren, almede de ondersteuning in gemeentestichting en de
andere zendingsactiviteiten, biedt voor de komende tijd goede garanties voor continuering.
Momenteel zijn we weer zwervend van Tilburg bij Jetty, Marc en de kinderen, naar Dieren, waar Simon en zijn gezin een
huis hebben gevonden en gekocht. Ons huisloze bestaan heeft ons ook duidelijk gemaakt hoe het leven is als huisloze:
steeds weer zoeken naar een postadres en een briefadres. Enerzijds vrijheid, maar niet steeds een pretje en je loopt
tegen veel bureaucratie aan. We hebben in de zomer ons verblijf in Bulgarije even onderbroken en zijn voor
huisbezichtiging een paar dagen overgekomen naar Nederland. Helaas leidde het toen niet
tot het vinden van een huis. Inmiddels zitten we in het proces van aankoop van een huis.
Dat wordt een tijdje klussen, maar we hopen dat we voor april 2019 redelijk gesetteld zullen
zijn.
We zijn ontzettend blij en dankbaar dat onze kinderen ons opvangen. Onze dochter heeft
helaas eenzelfde polsoperatie moeten ondergaan als Albert. Door een misverstand in het
ziekenhuis zal de handoperatie van Albert aan zijn rechterhand nog even worden uitgesteld.
We zijn al weer plannen aan het maken om weer naar Bulgarije te gaan in 2019.
Vanuit een goede plek bij een van onze kinderen willen wij u goede Kerstdagen toewensen
en een heel gezegend 2019.
Albert en Sjannie

