
Johannes 1:14 

 

En het 
Woord is 

vlees 
geworden en 
heeft onder 

ons gewoond 
(en wij 

hebben Zijn 
heerlijkheid 
gezien, een 
heerlijkheid 
als van de 

Enig-
geborene 
van de 

Vader), vol 
van genade 

en waarheid. 
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Terugblik 
Op het afgelopen jaar 2014 mogen wij terugkijken als bijzonder zegenrijk 

jaar. Hoe het pastorale werk mogelijk was en door mocht gaan in deze 

gebroken wereld. Juist daarin, in die gebrokenheid mocht Christus 

centraal staan en mochten wij ons oog gericht houden op Hem, op 

Jezus.  

 Met Kerst mogen wij hier aan denken dat Hij naar ons is gekomen  in die 

gebrokenheid en duisternis als licht in deze wereld. Zijn kribbe werd een 

kruis waarin Hij Zijn liefde laat zien en onze zonde op Zich nam. Nee, niet 

om ons te bevrijden van oorlogen of moeite, maar ten eerste om ons te 

bevrijden van de zondelast en terug te brengen bij Hem, de Vader  

waarbij wij vanaf  het begin ook behoren. 

Vanuit deze visie mochten wij als Stichting Ad Fontes werken. Als we nog 

verder terug kijken hoe wonderlijk is het dan dat God aan Gerrit en mij  

het verlangen in het hart heeft gelegd voor pastoraat, het verlangen 

vanaf 1980 om naar de Bijbelschool te gaan, om te leren en te 

ontdekken hoe God door Zijn liefde, Woord en Heilige Geest mensen wil 

helen en genezen. Daarna het contact met het CPC, het deelnemen 

aan de werkgroep, etc.  

Vooruitzien 
De wens om daarin door te gaan ook in 2015: zowel het volgen van 

onderwijs als het doorgeven en te delen. De grote gevolgen die er zijn 

om dat Het Licht kwam in de duisternis van ons leven om ons te 

bevrijden, te genezen en naar de volheid van zijn genade te laten 

groeien in liefde ons aan de waarheid te houden…. Efeze 4: 13-15. 

Wij zijn dankbaar voor het bestuur, raadgevers, vrijwilligers en het 

vertrouwen wat de donateurs in ons hebben. Pastoraat is in stilte en 

vertrouwen en dat is belangrijk. En zolang wij tijd krijgen van Hem om ons 

werk te mogen doen willen wij daar aan getrouw zijn. 

Wilt u met ons danken voor en bidden voor… 
Voor de mogelijkheden en de vrijheid die wij hebben om te kunnen 

leven en werken. Dank ook met ons mee voor de vrijwilligers die ons 

werk mogelijk maken. Dankbaar zijn we voor Gods Woord en de leiding 

van de Heilige Geest. Wilt u ook voor ons bidden? Dat we elke keer 

opnieuw de wijsheid en het inzicht mogen hebben en dicht bij Gods 

Woord mogen blijven? Bid u met ons mee voor bescherming in de 

geestelijke strijd?  

Gerrit en Gerrie 
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Van de penningmeester: 
Als penningmeester ben ik dankbaar als ik terugkijk naar het afgelopen jaar, 

er was voldoende om Gerrit en Gerrie de financiële steun te geven die ze 

nodig hadden en ook om de middelen die ze gebruiken te kunnen 

bekostigen. 

Het is voor mij als penningmeester een zegen om zo achter dit werk te 

staan dat u doormiddel van gebed en geven mogelijk hebt gemaakt. Ook 

mede namens de andere bestuursleden, hartelijk dank en ook voor volgend 

jaar hoop ik dat u als dit mogelijk is ons blijft ondersteunen. 

 
Met vriendelijke groet,  

Jurrie Vazel 

Even voorstellen 
Hallo,                                                                                    
Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief  zal ik me hierbij  aan u voorstellen. 

Mijn naam is Ria Goosselink. Ik ben geboren en opgegroeid in Vriezenveen. 

Ik ben getrouwd met Willy en we hebben samen 3 prachtige kinderen, 

Martijn, Erwin en Rhodé. 

Voor we kinderen kregen heb ik op de Rabobank hier in Vriezenveen 

gewerkt. Toen de kinderen kwamen ben ik, zoals toen gewoon was, gestopt 

met dit werk en ben voor hen gaan zorgen. Toen de kinderen groter werden 

ben ik bij de thuiszorg van de Vriezenhof begonnen, wat ik met veel plezier 

ook nu nog steeds doe. Ik ben bekend met het werk van de Stichting  Ad 

Fontes, omdat ik van dichtbij de positieve resultaten 

heb gezien, hoe God door het pastorale werk heen 

mensen geneest, gezinnen hersteld en men kan leren 

vertrouwen/ geloven in het werk wat de Here Jezus 

heeft gedaan. Als die liefde van Christus centraal staat 

zullen er wonderen van genade volgen. 

Toen ik dan ook gevraagd werd om in het bestuur te 

komen, heb ik ja gezegd en ben dankbaar dat ik op 

deze manier met mijn gaven en talenten het werk van 

Gerrit en Gerrie kan ondersteunen, tot ere van God. 

Vriendelijke groet van Ria. 

 

 

 

 

Kerstgroet 
Namens het bestuur en Gerrit en Gerrie wens ik u 

allen een voorspoedig 2015 en gezegende 

feestdagen toe! 

 

Theo Prijs 

 

PS: Wilt u de nieuwsbrief voortaan digitaal 

ontvangen? Stuur uw e-mailadres dan even naar 

info@ad-fontes.nl. Bedankt! 

 

“Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede 
op aarde, in mensen een welbehagen.” 

Lucas 2:14 


