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Voorwoord 
Hoi allemaal, 

Wat leuk dat jullie onze nieuwsbrief 

weer lezen! We zijn ontzettend dank-

baar voor al jullie betrokkenheid en 

ondersteuning. Het is fijn om te weten 

dat we gedragen worden in de roeping 

die God ons gegeven heeft.  

Het gaat goed met ons drieën. Lukas 

probeert z’n eerste stapjes te zetten. 

Marthe vertegenwoordigt het kantoor 

nu er maar weinig administratief per-

soneel op de basis is. Bart werkt aan 

het cursus materiaal en bereidt zich 

voor op een reis naar Argentinië. Hier-

over meer in deze nieuwsbrief.   

We kijken terug op een mooi bezoek 

van negen gemeenteleden van de 

PKN Haulerwijk. Naast alle gezellig-

heid waren ze ook tot grote zegen 

voor FCE, voor de community in  

Malawi en bij ons in Wolseley. Binnen-

kort staat er weer een groep studen-

ten op de stoep 

voor de DMT cur-

sus. 

Gods zegen, 

Bart en Marthe 

DMT 
Waar staat ‘DMT’ voor? Het is de 

‘Discipleship Mission Training’, het 

speerpunt van de organisatie (FCE) 

waarvoor wij werken. We zien de nood 

binnen de Christelijke wereld om de 

gelovigen bewust te maken, en ook 

toe te rusten voor discipelschap. We 

leven in een snel ontwikkelende en 

veranderende wereld, ook wel de 

‘global village’ genoemd. Gelukkig 

blijft Jezus Christus relevant en kun-

nen we mensen blijven vertellen wie 

Hij is en uitnodigen om in een relatie 

met Hem te komen. Iets wat af en toe 

wel herzien moet worden is ons cur-

susmateriaal. In juli zijn we als colle-

ga’s bij elkaar gekomen om dit te 

doen, het was een goede en intensie-

ve tijd. De weken daarna is Bart bezig 

geweest om de wijzigingen door te 

voeren. Het meeste werk is gedaan, 

maar er liggen nog twee werkboeken 

die we geheel willen veranderen. Een 

leuke uitdaging en fijn om daar mee 

bezig te mogen zijn. Onze andere col-

lega’s zijn direct na deze bijeenkomst 

begonnen met onze DMT Advanced. 

Tijdens het eerste deel van de DMT 

(Foundation) selecteren we studenten 

om mee te doen met de DMT Advan-

ced. Tijdens vijf maanden reizen de 

studenten in drie groepen door Afrika. 

Het doel is om ze praktische ervaring 

in het zendingsveld te laten opdoen en 

om te ervaren wat het is om discipelen 

te maken. Benieuwd hoe dat allemaal 

in zijn werk gaat? Of stel je er belang 

in om de DMT Foundation te doen, 

laat het ons weten. We zijn allemaal 

geroepen, sommigen dichtbij huis, de 

ander veraf. Zie Handelingen 1:8. 

Om te delen 
1 Timotheüs 4:14 

Niemand mag op je neerkijken omdat 

je nog jong bent. Wees een voorbeeld 

door alles wat je zegt en doet, door je 

liefde, geloof en zuiverheid.  

Bart mocht tijdens de week van gebed 

op een middelbare school voor jon-

gens in Stellenbosch zijn getuigenis 

delen en in gesprek gaan met de jon-

gemannen. Het was bemoedigend om 

te horen hoe twee vrienden vanaf 

groep 6 samen begonnen te bidden 

voor hun school. Op dit moment is één 

van hen de “head boy” van de school 

en de andere de “head boy” van het 

hostel. Ze dragen Jezus openlijk uit en 

zijn in hun levensstijl een voorbeeld.  

 o  
 - Argentinië  

 - FCE jubileum 

 - Mooie reis 

  

Hoera, Lukas is 1 jaar! 

Voor meer info: 

www.fllw.nl 

www.fce-nederland.nl 

www.fce.org.za (EN) 

Bart in Stellenbosch 

Marthe biedt DMT les aan 

http://www.fllw.nl
http://www.fce-nederland.nl
http://www.fce.org.za
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Haulerwijkers in Malawi 

FCE 30 jaar 
Volgend jaar bestaat FCE 30 jaar. En 

dit gaat natuurlijk gevierd worden. 

Omdat de organisatie ook veel contac-

ten heeft in Europa houden we tijdens 

Pinksteren volgend jaar een conferen-

tie in Duitsland. En daarvoor zijn ook 

jullie van harte uitgenodigd.  

Een mooie kans om de organisatie 

beter te leren kennen en te zien waar 

Bart en Marthe bij betrokken zijn. 

Maar ook een tijd om even weg te zijn 

van huis, opgebouwd te worden, nieu-

we mensen te ontmoeten en samen te 

bidden voor mensen uit onze omge-

ving die Jezus nog niet kennen.  

Aansluitend zal er een gebedsreis zijn 

door Tsjechië, Oostenrijk en Polen. 

Zeker een aanrader als je samen met 

andere Europeanen wilt bidden voor 

ons continent waar veel mensen Je-

zus nog niet kennen. 

 

Conferentie 

29 mei – 01 juni 2020 

Winterberg, Duitsland 

 

Gebedsreis 

1 juni – 15 juni 2020 

Tsjechië, Oostenrijk en Polen 

 

Schrijf de datums alvast in je agenda, 

meer informatie zal later volgen.  

Argentinië  
Wanneer deze brief gelezen wordt is Bart al 

in Argentinië (8-25 september). FCE is over 

de hele wereld betrokken, behalve in Zuid-

Amerika. Bart is deel van een team die een 

eerste verkenningstocht maakt. Tijdens de-

ze reis zullen we vanaf Buenos Aires naar 

Patagonia rijden, en weer terug. In Patago-

nia hopen we mensen te ontmoeten die oor-

spronkelijk uit Zuid-Afrika komen, boeren 

die na de Boerenoorlog rond 1900 ver-

trokken zijn uit Zuid-Afrika. Verder verwach-

ten we mensen te ontmoeten waar we in de 

toekomst mee samen zullen kunnen wer-

ken. Ons vertrouwen is in God, Hij zal ons 

veilig bewaren tijdens onze rit en ons met 

de juiste mensen in contact brengen.  

Dankpunten: 

1. Dat we Lukas zijn eerste verjaardag 

konden vieren. 

2. Voor Gods voorziening, Hij geeft 

elke keer dat wat we nodig hebben. 

3. Voor het fijne bezoek van de groep 

uit Haulerwijk en de mooie tijd die we 

samen mochten hebben. 

 

Gebedspunten: 

1. Voor Bart in Argentinië. Dat God het 

team zal leiden en beschermen, dat ze 

naar de plekken en mensen mogen 

gaan die God voorbereid heeft. 

2. Voor Marthe en Lukas die samen 

thuisblijven. En voor Zijn wijsheid tij-

dens het kantoorwerk. 

3. Dat het laatste werk aan de auto 

snel klaar zal zijn en we er weer mee 

rond kunnen rijden.  

Nederland 
In oktober zullen Marthe en Lu-

kas DV naar Nederland komen 

voor de bruiloft van Marthe’s 

broer Johan en  zijn bruid Fran-

cis. We zijn dankbaar dat Mar-

the en Lukas bij deze speciale 

dag kunnen zijn! Bart zal dan 

een DMT leiden en kan helaas 

niet mee naar de bruiloft.  

Het is best moeilijk om niet altijd  

overal bij te kunnen zijn. Of om 

elkaar te moeten missen zoals 

tijdens Bart’s reis naar Argenti-

nië. Maar we ervaren hoe God 

ons helpt en ons ondanks de 

afstand dicht bij elkaar houdt.  

Lentebloemen in onze tuin 

Contactgegevens FOLLOW 

P. Terpstra 

Opzienersweg 56, 8433 PN Haulerwijk 

Mail: tfc@pknhaulerwijkwaskemeer.nl 

NL74 RABO 0325 8522 78  (ANBI status) 

t.n.v. PG Haulerwijk-Waskemeer,  

o.v.v. follow 

Een mooie reis 
Samen met acht gemeenteleden uit 

Haulerwijk zijn we op bezoek geweest 

bij twee FCE locaties. In Malawi en in 

Zuid-Afrika. Ons doel was om te zien, 

voelen, ruiken en ervaren hoe Bart, 

Marthe, Lukas en de vele medewer-

kers van FCE leven en werken in 

Gods Koninkrijk.  

In Malawi hoorden we hoe FCE mede-

werkers de eerste jaren vanuit een 

tent aan het meer hun werk deden. Nu 

staat er een gebouw met veel voorzie-

ningen. Allemaal gemaakt door FCE 

medewerkers en vrijwilligers. Het is 

een trainingscentrum voor (nieuwe) 

Koninkrijk medewerkers. Het doel is 

om discipelen te maken door het 

Woord en de liefde van God bekend 

maken aan de plaatselijke bevolking. 

Dit gebeurt door verschillende midda-

gen te organiseren voor vrouwen en 

kinderen op het trainingscentrum en 

door mannen thuis te bezoeken. Er 

wordt verteld welke boodschap God 

geeft in de Bijbel, gezongen, gedanst, 

spelletjes gedaan en vooral plezier 

gemaakt.  

In Zuid-Afrika zijn we in Wolseley ge-

weest. Daar wonen Bart, Marthe en 

Lukas. We hebben rijkdom gezien 

maar ook erg veel armoede. De FCE 

medewerkers werken er met een 

groot, warm en liefdevol hart, van God 

gekregen. 

De laatste dagen hebben we als toe-

risten doorgebracht in Somerset West 

en Kaapstad. Het was een hele mooie 

reis en een bijzondere ervaring!  

Janny  

mailto:tfc@pknhaulerwijk-waskemeer.nl

