MEI 2016
Geliefde broeders en zusters,
Eerste reis
De kop is er weer af, de eerste reis zit er weer op. We vertrokken op vrijdag 25
maart en waren op vrijdag 15 april weer thuis. Tussen deze twee data waren we
bezig in zuid Frankrijk en in Spanje tot aan Almeria Mar. We hebben betrekkelijk
veel kunnen zaaien want we hadden maar één regendag. Op de terugweg hebben
we in Frankrijk tot aan Parijs parkeerplaatsen bezocht, daarna zijn we
doorgereden naar huis om weer op tijd in Veldhoven te zijn. We hebben
zodoende heel wat ontmoetingen met chauffeurs gehad.
Overnachten op camperplaatsen.
We hebben we deze keer ook veel contacten gehad met camperaars, die net als
wij, op een camperplaats overnachtten. We hebben ook veel lectuur aan deze
mensen kunnen geven. Vooral mijn boek werd dankbaar aangenomen. De
boodschap is op verschillende manieren gebracht en de rest mogen we aan Gods
Geest overlaten.
Oren
Het staat verschillende keren in de Bijbel: “wie oren heeft om te horen die hore.”
Wij hebben ook van die oren, maar soms zou je willen dat je even niets zou horen
en dat gaat bij mij heel makkelijk. Ik heb een paar keer mijn hoorapparaten
uitgedaan omdat het zingen van het differentieel me een beetje teveel werd. Dan
zaten we beiden met watjes in de oren. Vooral in heuvel- en bergachtig terrein
was dit het geval.
Landingsgestel
Ik zeg het wel eens gekscherende weg: “Nita krijgt een nieuw landingsgestel” Dat
gaat op 17 mei gebeuren in Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Daar krijgt
ze een nieuwe rechterheup. Daarna volgen zo ’n zes weken van revalidatie en
mag ik haar ‘buddy’ zijn. Dat gaat goed komen. Maar dat betekent wel dat we de
eerste tijd dus niet de weg op gaan.
Kinderen van Nita
Elias en Esther met Joana en Raoul wonen nu in Brazilië. Dat is wel even wennen.
Nadat we terug waren uit het zuiden moesten we even in het midden van het
land zijn en konden we het niet laten even langs hun voormalige huis te rijden.

Dat voelt dan heel erg leeg! Missen we Esther en gezin, aan de andere kant: Paul
en Anita en de kinderen komen twee maanden uit Zuid Afrika naar Nederland. Ze
moeten een nieuw visum voor Zuid Afrika aanvragen en dat moet vanuit
Nederland gebeuren. Dat zal hopelijk binnen twee maanden gefikst zijn. Vooral
voor Nina zal het een heel avontuur worden want zij herinnerd zich niets meer
van Nederland.
Aanvragen
Bij onze terugkeer vonden we zowel in de e-mail als in de Postbus aanvragen om
materiaal. Zo hebben we pakketten met traktaten en Nieuwe Testamenten voor
chauffeurs naar adressen in Nederland verstuurd. Ook waren er aanvragen voor
Bijbels uit het buitenland en als gevolg daarvan zijn een aantal Bijbels, Nieuw
Testamenten en CD ’s naar landen in het oosten en het noorden van Europa
verzonden. (EST LV LT RO)
Traktaten
In Spanje zie je half-Arabische verkeersborden en we kwamen meer Marokkaanse
vrachtwagens tegen dan ooit tevoren. We willen dan ook ons traktaat voor
chauffeurs in het Arabisch laten vertalen. Daar willen we eerst meer informatie
over inwinnen bij mensen die onder Arabisch sprekenden werken. Daar gaan we
dan een aantrekkelijk ontwerp voor maken evenals voor traktaten in
verschillende andere talen waarvan we zien dat ze bijna op zijn. Daar hebben we
nu mooi de tijd voor nu we even op Nita’s operatie en herstel moeten wachten.
Tot slot
Nita en ik danken u hartelijk voor de gebeden voor ons. Blijft u ook maar bidden;
voor Nita’s operatie en om wijsheid voor het probleem met de Iveco want we
geloven dat hij echt de langste tijd heeft gehad. Ontvangt u intussen allemaal
onze hartelijke groeten.

Maranatha
Martien en Nita

Wie jarig is, wordt vaak gefeliciteerd.
Er wordt dan bedankt voor de gelukwensen. Vaak hoor je dan de zin er achter
aan: "Dat je er nog maar lang getuige van mag zijn." Dat betekent, dat je een soort
gelukwens terugdoet aan degene, die je feliciteerde. Ook voor jou een lang leven
gewenst.
Dat ene zinnetje bleef me bij, toen ik nadacht over het Pinksterfeest en jubileum).
Jarig
Het Pinksterfeest wordt wel de geboortedag van de kerk genoemd. Voor die tijd
waren de discipelen weliswaar bijeen, maar de Here Jezus had hen duidelijk
gezegd in de stad te blijven, totdat Hij Zijn Geest zou zenden.
De zending van de Heilige Geest vond plaats op het Pinksterfeest. Vanaf dat
moment was het niet meer groep mensen, die verbonden was met elkaar, maar er
is een gemeenschap ontstaan, die door de kracht van de Heilige Geest het
Lichaam van Christus op aarde vormt.
Dat Lichaam is ontstaan, geboren met Pinksteren. Het Pinksterfeest is de geboorte
van de kerk. Want de kerk is het lichaam van Christus.
Anders gezegd: Met Pinksteren vieren wij de verjaardag van de kerk. En ‘de kerk’
dat zijn alle mensen die door het geloof opgenomen zijn in de gemeenschap van
Jezus Christus.
Felicitatie
Bij een verjaardag hoort een felicitatie, een gelukwens. Het is goed om erbij stil te
staan, of we de kerk van Christus wel willen feliciteren. Wensen wij de kerk van de
Here veel geluk? En dan bedoelen we natuurlijk de woorden van een bekend lied:
"Zoek je het ware geluk, laat Jezus dan toe in je hart."
Het gaat me nu niet om de vraag hoe dat nou zit met het toelaten van de Heiland.
Het gaat me om de vraag of wij de kerk gelukwensen en of daarmee verbonden is,
of de Geest van de Here ook ons hart al bereikt heeft.
Nou het antwoord is niet zo moeilijk: Daar hebben we het Pinksterfeest voor om
te weten, dat het aan Gods Geest niet liggen zal. Die is uitgestort en gaat zijn
eigen weg, ook in ons leven.
De vraag is, of wij ons hart toegesloten houden voor Hem. Dan is een gelukwens
voor de kerk niet geloofwaardig.
Terugwens
Dat brengt me bij de terugwens, die namens de Here in de kerk wordt
uitgesproken: "Dat je er nog maar lang getuige van mag zijn." Een getuige van

Hem mag je zijn, als je weten mag, dat de Heilige Geest ook voor jou is gegeven.
Getuige van Hem mag je zijn als je weten mag, dat Hij aan onze zonden gestorven
is. Getuige van Hem mag je zijn als je leven mag door Zijn opstanding, kortom: als
we weten mogen van Hem te zijn.
Getuigen daarvan mogen we doen elk op de eigen manier en met de eigen gaven,
zoals de Here die geschonken heeft. We lezen in de bijbel, dat er zeer veel
manieren zijn om Hem te dienen.
Eeuwig leven
"Lang zullen ze leven," wordt vaak gezongen op een verjaardag. Eeuwig leven,
daar gaat het om op de verjaardag van de kerk. Of eeuwige dood.
Dat getuige zijn, is niet een aardigheidje, maar heilige ernst. Vandaar, dat de
Heilige Geest de Kerk ook heeft gegeven op grond van Christus werk, om ons
getuige te doen zijn. In de gemeenschap van de mensen, die van de Here zijn,
mogen wij ons opgenomen weten.
Om nog maar lang getuige van de Here te zijn.

Frans Borsje

De nieuwe voorkant
van de Nederlandstalige traktaat.(met een DAF
natuurlijk E)
Martien is momenteel druk bezig met het
samenstellen van nieuwe traktaten.

Help u ons mee?
Voor een “nieuwe” bus voor Martien & Nita? Sponsor mee voor een andere bus,
zodat Martien en Nita veilig het woord kunnen blijven verkondigen onder de
chauffeurs langs de weg. U kunt uw gift voor een andere camper overmaken naar:
NL32 INGB 0003 8818 69 t.n.v. Chauffeurs Evangelisatieteam Holland onder
vermelding van Camper.
Giften aan het C.E.H. zijn aftrekbaar van de belasting!

