Amerongen, december 2018
Lieve vrienden,
Zo tegen het einde van het jaar kijk je bijna vanzelf
even terug: Wat was dit voor een jaar? Een
bijzonder jaar in het teken van de komende
verhuizing! Een jaar van afscheid nemen, maar ook
van bezinning op de toekomst.
Er wordt een huis gebouwd en het is
ons verlangen om er een gastvrij huis
van te maken, waar we samen met
vele anderen steeds meer mogen
ontdekken dat Jezus het Licht is en
dat wij zijn Lichtdragers mogen zijn.
In deze dagen vieren we de komst van Jezus naar de
aarde. Door de eeuwen en jaren heen is deze
boodschap niet veranderd. De boodschap dat het
Licht kwam in onze duisternis en dat er Hoop is
voor alle mensen!
Dát was de boodschap die zusters elk jaar op het
kerstfeest hebben verkondigd. De komst van
Christus in deze wereld, als teken van Hoop en wij
kijken uit naar Zijn terugkomst. Ons geloof in Jezus
houdt die verwachting levend. Daarom is het nodig
dat er plekken zijn waar vrienden van Jezus wonen;
waar van Hem gehouden wordt, en waar we als
mensen, hoe verschillend ook, proberen te leven
zoals Hij het bedoelt.
Ik hoop dat Leefgemeenschap Bethanië ook zo’n plek,
mag worden in 2019. Een plaats waar liefde woont
en Licht wordt verspreid en gedeeld. Wij zijn
dankbaar voor de vier families die met ons de
nieuwe leefgemeenschap gaan vormen. We zijn
onderweg en zien uit naar de wijze waarop God ons
zal leiden in de nieuwe situatie.
Er is veel om dankbaar voor te zijn. Ook u willen
wij hartelijk bedanken voor uw
ondersteuning,
gebed of financiële bijdrage in het afgelopen jaar.

Dank voor :



Alle ondersteuning, gebed en meeleven
in het afgelopen jaar.



De families die met ons de leefgemeenschap gaan vormen



Voor het werk op de Parel en A Rocha ,
vanaf 1 januari 2019 dragen zij de verantwoordelijkheid van het project.



Dank dat de meeste oud- medewerkers
een baan hebben gevonden en dat het
goed gaat met hen.



Heart Cry, dat zij op deze plaats vanaf
1 juli 2019 hun bijbelschool voortzetten.
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We tekenden een bouwovereenkomst met Burgland Bouw. De werkzaamheden startten
in mei. Het is de bedoeling dat het gebouw eind april 2019 opgeleverd zal worden. De
zusters hopen in mei 2019 daadwerkelijk te verhuizen.



We sloten een koopovereenkomst met de stichting Heart Cry. Zij zullen een bijbelschool
in het gebouw huisvesten. In het pand zullen behalve studenten ook vier gezinnen gehuisvest worden voor het beheer van het gebouw en de aansturing van de school. De
overdracht van het pand staat gepland op 2 juli 2019.



We namen afscheid van het gebouw aan de Jan van Zutphenweg op zaterdag 9 juni,
samen met allen die zich aan het gebouw en de zustergemeenschap verbonden weten.
Samen deelden we onze ervaringen met deze bijzondere plek en brachten wij God hiervoor de dank.



Juni 2018 sloten wij het gastenverblijf. Daarmee kwam er een einde aan een lange traditie van weekenden, conferenties en retraites. We willen op de nieuwe locatie mensen
blijven verwelkomen, maar dan zonder hen overnachting te bieden.



We namen afscheid van de meeste medewerkers en verschillende vrijwilligers. Velen
waren jarenlang met ons verbonden. We zijn hen dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. Sommigen hebben inmiddels ander werk gevonden, anderen zijn nog steeds op
zoek.



Het migrantenwerk ging het afgelopen jaar gewoon door. We hopen de activiteiten
voor migranten mee te nemen naar de Allemanswaard. Ook het project Dorpsakker
De Parel liep het hele jaar door. Per 1 januari 2019 neemt ARocha de verantwoordelijkheid voor het project over.



We namen afscheid van twee zusters, zr. Johanna en zr. Hermina. We zijn dankbaar
voor hun leven. Behalve de persoonlijke herinneringen aan deze twee zusters, bepaalt
het ons er ook bij dat daarmee de zustergemeenschap weer een stukje kleiner en kwetsbaarder is geworden.



Op 17 december vieren wij het kerstfeest voor de laatste keer in ‘ons vertrouwde huis’. Maar
we weten ons getroost dat Jezus Christus Dezelfde is en blijft tot in eeuwigheid.

Vanuit het Zendings-Diaconessenhuis wensen wij u goede en gezegende kerstdagen en
een verwachtingsvol 2019, namens het bestuur, de zusters en de huisleiding,

Zr. Greet Verhoeven en Frans Hoogendijk

