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91He 

 
1Korinthe 15 
vers 57 en 

58 
 

Maar God 
 zij dank, 
 Die ons  

de overwinning 
geeft door  

onze Heere Jezus 
Christus 

 
Daarom, 

 mijn geliefde 
broeders, 

 weest 
 standvastig, 

onwankelbaar, 
altijd 

 overvloedig 
 in het werk  

van de Heere, 
 

 in de 
 wetenschap 

 dat 
 uw inspanning 

 niet 
 tevergeefs 

 is in  
de Heere. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Leven uit opstandingskracht 
Met maar net de paasdagen achter ons, zijn we nu al weer bezig met de 

volgende nieuwsbrief. Pasen waarin wij mochten stilstaan bij het grote wonder 

en ook het onbegrijpelijke dat de dood zijn kracht heeft verloren. 

De Bijbel zegt hierover in 1Korinthe hoofdstuk 15 prachtige woorden en een 

bemoediging voor de toekomst. Maar ook in het “hier en nu het leven van iedere 

dag” mogen we leven uit die machtige scheppende opstandingskracht. Dat 

leven uit die overweldigende kracht, dat wat we vaak niet voelen, niet zien en 

dan toch te leven uit die machtige overwinning. Te leren om keuzes te maken, 

mede door de kracht en leiding van de Heilige Geest. 

 

Heel bijzonder is het om dat regelmatig van dichtbij te mogen zien en mee te 

maken door de pastorale gesprekken heen. Zien hoe mensen keuzes maken 

om Gods Woord toe passen. Dat geeft overwinning en kracht om het leven in 

een nieuw Bijbels perspectief te beleven. De hulp en leiding van de Heilige 

Geest is hierbij noodzakelijk. Hierdoor worden de veranderingen in de levens 

van mensen zichtbaar. Waar inzicht in Gods liefde komt, komt er inzicht om 

keuzes te maken, elkaar lief te hebben, met elkaar te leren spreken, aan jezelf 

te werken te aanvaarden en door te groeien naar Hem toe.  

Dan komt er respect en vergeving, met andere ogen naar jezelf, de omgeving 

en de wereld te kijken. Soms komt dat inzicht er al na enkele gesprekken, door 

gebed en oefenen met huiswerkopdrachten. Maar heel belangrijk is het om 

langere periodes, naast mensen te staan en aandacht te hebben om te coachen 

om het nieuwe denken en de nieuwe gewoonte aan te leren. Regelmatig 

denken wij het is klaar, maar de overweldigende invloed van alles in de wereld 

maakt dat er dan een terugval kan zijn. 

Dankbaar zijn wij dat ons geen grenzen worden opgelegd om eerder af te 

ronden of niet opnieuw verder te gaan met de gesprekken. Gods woord is 

levend en krachtig en een geweldige hulp om te leren leven uit Gods liefde en 

de geweldige opstandingskracht. Alle eer aan Hem, de opgestane Heere! 

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.  

       (voor info 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. 

     * De Bijbelstudie één keer per maand goede gevolgen krijgt. 

     * Voor Gods bescherming in de geestelijke strijd. 

  

      Hartelijk dank voor uw gebeden en hartelijke groet van Gerrit en Gerrie 

 
 

                                                                      

 

 

 

 

http://www.pastoralecounseling.org/


 

 

Van de bestuurstafel: 
Namens het bestuur van de Stichting wil ik u allen 

hartelijk danken voor de trouwe ondersteuning in gebed 

en donaties. Zij die het werk van Gerrit en Gerrie kennen, 

weten hoe belangrijk het is om door te kunnen gaan en 

hen daarin te steunen. Voor hen die het werk 

wel kennen maar (nog) niet steunen willen wij een oproep 

doen. Het is van groot belang en ook noodzakelijk om zij 

die gesprekken/begeleiding nodig hebben, deze hulpvragen 

niet om financiële redenen te moeten afwijzen!  

Het is voor Gerrit en Gerrie en het bestuur een verlangen 

om laagdrempelig te zijn en te kunnen blijven. 

Het werk blijft verricht worden in stilte en vertrouwen, 

slechts een enkele getuigenis plaatsen wij wel eens –

anoniem- in de Nieuwsbrief. Maar weet wel dat daarnaast 

gesprekken en veranderingen, zowel individueel als bij 

gezinnen, beslist nooit in de openbaarheid komen. 

 

Gerrie en Gerrit willen trouw blijven in hun bediening. Laten 

wij hen de mogelijkheid geven om door te blijven gaan met 

dit werk en die trouw, door hetzij eenmalig of periodiek, te 

ondersteunen met een gift. Om het u daarbij zo gemakkelijk 

mogelijk te maken, gaan wij als Stichting gebruik maken van 

de app “Givt”, een hele gebruiksvriendelijk wijze van geld 

overmaken. Info: www.givtapp.net  

 

Theo Prijs, voorzitter.  

 

Een vraag  om Bijbelstudie kwam van                                       

onze kleindochter Melissa en ze vroeg: 

Oma, wil jij mij Bijbelstudie geven om 

praktisch met de Bijbel te leren 

omgaan. 

Na eerst wat twijfel heb ik toegezegd 

en zijn we inmiddels begonnen. 

Door Melissa kwamen er wat andere mensen bij en nu heb ik 

met Melissa overlegd om in deze nieuwsbief een oproep te 

doen en iedereen uit te nodigen die belangstelling heeft om te 

komen. Dus hierbij! Het is interkerkelijk dus afkomst, leeftijd, 

man en vrouw, wel of geen Bijbelkennis, iedereen is welkom. 

Wanneer? Het is nog wat zoeken naar een goed moment, na 

overleg hebben we  er voor gekozen om  één keer per maand 

op donderdagavond van 18.30 uur tot 19.45 uur bij elkaar te 

komen. Op 23 mei is er een afsluitingsavond voor dit seizoen, 

tevens een welkom voor ieder die belangstelling heeft.  Zijn er 

vragen of ideeën kom er gerust mee en neem ook anderen 

mee. Waar? Thuis bij Gerrit en Gerrie aan  Westeinde 394  

Vriezenveen, bij meer aanmeldingen  zijn we welkom op 

Westeinde 313 bij Jaap en Joanne in de creatieve ruimte. 

Tot dan! Melissa en Gerrie  
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Wenst u de nieuwsbrief niet 
meer te ontvangen .   Dan kan u 
dat doorgeven per mail bij:  

                ggberkhof@gmail.com                      
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