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Ik immers,                                                  
Ik ken de 

gedachten     
die ik over        
u koester, 

                    
spreekt de 

Here. 
 

Het zijn 
gedachten    
van vrede       

en                     
niet van      
kwaad,   

 
namelijk 

  om                   
u toekomst     

en                                              
hoop  

te geven 
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EEN HOOPVOLLE TOEKOMST ! of ? 
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de 

Here. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u 

toekomst en hoop te geven.  Prachtige woorden uit Jeremia 29:11 Heel 

bemoedigend en het past op een kaart of tegeltje, om elkaar te 

bemoedigen. In het leven en ook in pastoraat komen we veel mensen 

tegen met angst en onrust en dan zoekt men naar rust en vrede. Ja toch 

dan zijn dit geweldige woorden van troost.  Goed is het om het in het 

geheel te lezen. Dit wordt geschreven voor de Israëlieten in een benarde 

situatie, verbannen naar Babel en dan zegt Jeremia zoiets. En wat is er 

voor nodig om die koestering, dat warm en liefdevol verlangen voor vrede 

en hoop, wat God voor ons heeft, om dat te ontvangen? Juist in benarde 

situaties kan die vrede er zijn. Mattheús 11: 28 Kom naar Mij toe allen 

die vermoeid en belast bent en ik zal u rust geven.   Jezus is het 

antwoordt, door Zijn vergevende Liefde  kunnen wij Zijn vrede ontvangen. 

De volgende verzen uit Jeremia 29 zeggen het: Dan zult u Mij aanroepen 

zegt God, bidden, Hem zoeken en dan laat Hij zich vinden, dan zal Hij 

ons terugbrengen naar de plaats van onze oorsprong. Terug bij Hem zelf.      

Mattheús 7: 8 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; 

en voor wie klopt zal opengedaan worden. God zal goede gaven 

geven aan hen die tot Hem bidden. Die goede gave is de  genade van 

vergeving die de Here Jezus geeft aan een ieder die daarom vraagt. Dat 

is Gods liefde, ja God is LIEFDE, Hij die rijk is aan goedertierenheid wil 

ons dat schenken. Hij koestert het, verlangt vol liefde om het aan ons te 

geven. Het allerbelangrijkst voor mensen met ziekte, zorgen of pastorale 

nood, om naar hem toe te vluchten, Hij laat nooit een bidder staan.  

 Met zegenwens Gerrie.  

       
       Wilt u met ons danken voor … 
     * De mogelijkheden die er zijn om mensen te bemoedigen, 

       te helpen om Gods weg en plan van het leven te leren volgen.  

     * De ondersteuning en de mogelijkheden die het CPC ons biedt.  

       ( zie: www.pastoralecounseling.org  )   

     * De ondersteuning vrijwilligers en donateurs. 

         en bidden voor……. 
     * Bidt u met ons mee dat wij wijsheid en inzicht mogen hebben om dicht  bij  

       Gods Woord te blijven. 

     * Voor Gods bescherming in de geestelijke strijd.  

              Hartelijk dank voor uw gebeden en hartelijke groet van 

Gerrit en Gerrie. 

http://www.pastoralecounseling.org/


 

       

 

      Pastorale werkers:   

Gerrit & Gerrie Berkhof 

Westeinde 394   

7671 CP Vriezenveen  

T: 06 13063000 

E: info@ad-fontes.nl 

Site: www.ad-fontes.nl   

 

Voorzitter: 

Theo Prijs 

T: 06 216 960 12 

E: voorzitter@ad-fontes.nl 

Penningmeester:  

Ingreth Zandbergen  

T:  06 14105854 

E: penningmeester@ad-fontes.nl 

Secretaresse: 

Ria Goosselink 

T: 0546 564630 

Algemeen bestuurslid: 

Gerrit Berkhof 

T: 0546 56399 

Voor giften of donaties: 

Rabobank: 

 NL55RABO0381395790 

Stichting Ad Fontes is 

 ANBI geregistreerd.  

 KvK: 06085473393 

------------------------------------------ 

Info CPC, zie 

www.pastoralecounseling.org 

------------------------------------------   

Deze nieuwsbrief wordt 

 verzorgt en afgedrukt door MOTA, 

leerwerktraject    

Almelo (0546) 633184  

 

          
 

 

 Wenst u de nieuwsbrief niet 
meer te ontvangen . 

      Dan kan u dat doorgeven 

      Per mail bij:   info@ad-fontes.nl   

 
 

 

Persoonlijke getuigenis:   Tja daar zit je dan achter een leeg 
stuk papier om een getuigenis te mogen geven voor deze 
nieuwsbrief. Met het praten lukt het me wel redelijk maar hoe zet je  
dankbaarheid voor een behoorlijk lange periode en zelfs een klein 
jaartje intern bij de Fam. Berkhof te hebben gewoond op papier. 
Toen ik Gerrie leerde kennen was ik een hoopje ellende die totaal 
geen eigenbeeld en een negatief zelf beeld had. 
Door de pastorale lessen heen, heeft Gerrie met haar 
engelengeduld mij de liefde van God leren inzien. 
Nu kan ik zeggen dat ik een kind van God ben en dat Jezus ook 
voor mij is gestorven en Zijn genade ook voor mij is  elke dag  
opnieuw. 
Om dit ten diepste te bevatten met dat negatieve zelfbeeld heeft 
heel wat pastoraat en tijd gekost, ik wist het wel maar het zakte niet 
door in mijn hart. Maar de troostende woorden van: het weten op 
grond van de bijbel alleen is genoeg, hebben mij al die tijd op de 
been gehouden. 
Verder is de Efeze brief waar in de geestelijke wapenrusting wordt 
uitgelegd { hfst 6: 13-20 } een handvat voor mij geweest en nu nog 
in mijn leven om al die pijlen die dagelijks op mij afkomen te kunnen 
afweren met Zijn Liefde en Kracht. Ook heb ik zo nu en dan 
coachende gesprekken nodig, om dat wat ik leerde vast te kunnen 
houden. 
Vandaag had ik de nieuwste cd van opwekking op staan en dacht ik 
bij lied 813 van “ja” die tekst is precies wat ik heb ervaren en nog 
steeds ervaar en die wil ik dan ook graag met de lezers van deze 
nieuwsbrief delen. 
Dan zou ik dit stukje willen beëindigen met een oprecht dankwoord 
aan de fam. Berkhof en dan met name Gerrie en Gerrit toen ik 
intern was (Jaap) voor al jullie liefde en geduld met mensen zoals ik 
elke dag weer in het pastoraat. En ik bid jullie dan ook zijn 
onmisbare zegen toe in dit werk al zowel privé. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=x6kdP3BgHBc 

 
                       (hebt u vragen? mijn naam is bekend bij de redactie) 
  

                                                 

Namens het bestuur van de Stichting 

Ad Fontes  wil ik u allen hartelijk danken voor de 

ondersteuning door middel van gebed en/of 

donaties,   Galaten 6:6 

 

Theo Prijs, voorzitter                                                                                    
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