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voor vrienden en donateurs 

Onveranderlijk, Dezelfde 
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. 
Hebreeën 13: 8.  Dat betekent onveranderlijke zekerheid.      
Veranderingen? Ja, in de wereld bij mensen en ook bij ons.   

En zeker in onze cultuur waar we door de media zoveel mogelijkheden 
krijgen om dingen een andere manier te doen. Daarom hebben wij, in 
overleg met het bestuur besloten dat dit de laatste nieuwsbrief zal zijn. 
Een betere manier? Dat weten we niet, maar wel een goedkopere 
manier. Wel willen we de nieuwsbrief per mail blijven verzenden en u 
mag per telefoon aangeven wanneer u geen mailadres hebt. 

Wij hebben een site en daarop komen ook de nieuwe vermeldingen of 
veranderingen. www.ad-fontes.nl      
De eerste nieuwsbrief die van de pers kwam was in 1999 nadat op  

20 November 1997 de stichting Ad Fontes het levenslicht zag. En wat 
hebben wij veel positieve reacties gehad, bemoedigingen en 
ondersteuning door middel van gebed, praktische hulp en financieel. Wij 
hopen en bidden dat dit niet verandert in de toekomst. Hartelijk dank 
aan ieder die daaraan heeft bijgedragen. 

Gedicht van Jacqueline M.         
Naar aanleiding dat veel mensen vertellen een rugzakje (backpack) te 
hebben maakte ik het onderstaande gedicht. 

Backpack 
Ik heb een ‘'Backpack’’ hij staat in de kast. 
Ik kan hem niet dragen dat is een te zware last. 
Ik haal er soms herinneringen uit, 
Soms met een lach en soms met een traan 
Om daarna samen met Jezus weer verder te gaan. 

De hierbij behorende brief staat op de site, www.ad-fontes.nl 

Pastoraal verslag 
Wanneer ik terugkijk naar de jaren achter ons, dan is er niet zo veel 
veranderd wat betreft de hulpvraag. De backpack waar Jacqueline over 
schrijf, de zorg die meegaat (het rugzakje) is er in veel mensenlevens. 
Met respect en aandacht willen wij luisteren en zoeken naar 
veranderingen en of oplossingen genezing of herstel. Het lijden is groot 
en de vragen kunnen onbeantwoord blijven, zo voelt het. Maar de grote 
troost is in Hem die naast de liefde en troost De verlossing brengt en 
nieuw zicht op de toekomst geeft. In Mattheüs 11: 28 is er de 

Matheus 11:28 

Kom naar Mij toe,     
{zegt Jezus} 

Allen die vermoeid 
en belast bent        

en Ik zal u      
rust geven 

Kerst 2019 

Want een Kind       
is ons geboren,      

een ZOON         
is ons gegeven     

en de        
heerschappij rust     
op Zijn schouder.   

En men noemt    
Zijn Naam     
Wonderlijk,         
Raadsman,        
Sterke God,     

Eeuwige Vader, 
Vredevorst. 

Jesaja9:5 

http://www.ad-fontes.nl/
http://www.ad-fontes.nl/


                                                   
Werkers van MOTA-leerwerktraject, hierbij voor jullie trouwe inzet al die jaren, 
bij het drukken en verzenden van de nieuwsbrief.  

 Dank Daarvoor!        Grote Klasse!   

uitnodiging: “Kom bij Mij” en dat is in Christus Jezus onze redder en 
verlosser zodat wij in leven en in sterven Zijn vrede en liefde mogen 
leren kennen. Ons verlangen van November 1997 is niet veranderd en 
is ook voor 2020 om die wegwijzer naar Hem te mogen en kunnen zijn 
en blijven. 
Tot slot de familieperikelen         
Gerrit is ziek geweest door klachten aan zijn hart. Op 10 oktober is hij 
geopereerd en wij zijn dankbaar voor het goede herstel. Ook hadden 
we zorg om Noud ons jongste en kleinste achterkleinkind die op 27 juli 
te vroeg geboren werd. Dit heeft hij na intense zorg van mama Priscilla 
en papa Bjorn goed ingehaald en we mogen al genieten van zijn 
reacties en lachjes. Wij willen iedereen bedanken die in de periode van 
Gerrit zijn ziekzijn en de spanning rond Noud meegeleefd hebben 
doormiddel van gebed en kaartjes en andere manieren. Het heeft ons 
heel goedgedaan.  

Toen Gerrit en ik op 17 oktober 1969, inmiddels 50 jaar geleden    
elkaar het jawoord gaven, toen hadden we niet het idee dat wij zo’n 
grote zegen zouden ontvangen. Zowel privé als in de pastorale 
coaching. De trouwtekst van ons staat in Exodus 33, waarin Mozes 
tegen God zegt: Als U niet meegaat dan kan ik niet verder, dan volgt de 
belofte, Mozes je hebt genade gevonden in Mijn ogen IK ga mee. 

Zo ook met ons, Hij was en is er altijd. Hij wil er zijn op onze levensreis. 
In geloof op Hem zien, maar- Hebreeën 12: 2 Het is ons verlangen dat 
dit ook voor de volgende generaties de waarheid zal zijn. 

Wilt u met ons bidden en 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 door gebed en/of giften van vrijwilligers en
donateurs. 
* De ondersteuning en de mogelijkheden die het CPC ons biedt.
Dat wij wijsheid en inzicht mogen hebben om dicht bij Gods Woord te  
blijven.  
* Voor bescherming in de geestelijke strijd, voor het werk in de stichting
en ook privé.                                         

Kerstgroet   
Mede namens het bestuur, willen wij de laatste nieuwsbrief op papier 
eindigen met de wens voor u allen goede feestdagen en een gezegend 
2020.Gerrit en Gerrie.

 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:  
Gert van Dijk 
T:06 143 550 89 
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: 06085473 
------------------------------------------ 

Info CPC, zie 
www.pastoralecounseling.org 

Deze nieuwsbrief wordt 
Verzorgt en afgedrukt door 
MOTA-leerwerktraject    
Almelo (0546) 633184  
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