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Because He lives…
Wat een ontroerend mooi lied is dat? Kent u het al?
Wanneer ik dat lied hoor, krijg ik spontaan zin om
mee te zingen. En al die enthousiast zingende
jongeren, daar word je toch helemaal blij van!
Because He lives, omdat Jezus leeft... daarom is er
HOOP! Daarom is er perspectief!

WIM HASSELMAN | Founder MissionInvest

Luister nog een keer naar het machtige lied:
Because He lives! God is in control. Hij is de
Almachtige, Jezus is opgestaan en Hij leeft! En
straks is alle ellende en gebrokenheid voorbij. Dan
‘maakt Hij alle dingen nieuw’; dat is Zijn belofte. Er
komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar
alles volmaakt zal zijn. Dat is de christelijke hoop!
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HENRIËTTE GIESBERTS

Help het Evangelie in Cuba en Mexico te verspreiden!
Henriëtte Giesberts vrijwilligster bij NET, verantwoordelijk voor communicatie en fondsenwerving: “Het is mijn droom en gebed dat het Evangelie verkondigd mag worden in alle
uithoeken van de aarde. Want dan komt Hij terug! Daar hoop ik belangeloos en met vreugde
een steentje aan bij te dragen. Ik bid om zegen dat er ook door déze nieuwsbrief harten
geopend mogen worden!”
Kun je ons iets vertellen over NET?
“NET heeft als doelstelling om voorgangers en evangelisten in de wereld
via het internet, maar ook face to
face, Bijbelgetrouw toe te rusten. Dit
heeft als doel om hen vaardigheden
te laten ontwikkelen om hun gemeente te dienen met hart, hoofd en
handen. Zo wordt het Evangelie gebracht op plekken en bij voorgangers
die normaliter niet in staat zijn
vanwege werk, afstand of geld een
goede opleiding te volgen. Wanneer
het Evangelie verder verspreid wordt,
mogen wij erop vertrouwen dat dit
niet zonder vrucht blijft. Dat geeft
ons dagelijks de motivatie om door te
gaan met NET!”
In deze nieuwsbrief wil je specifiek
twee landen uitlichten: Cuba en
Mexico?
“NET werkt in meer dan 20 landen
wereldwijd, maar heeft bepaalde
landen als focusgebied uitgekozen,
omdat daar een extra urgentie is.
Ongeschoolde voorgangers en evangelisten worden nog onvoldoende
bereikt door andere zendingsorganisaties. Voor Zuid-Amerika geldt dit
onder andere voor Mexico en Cuba.
Cuba heeft behalve religieuze tegenwerking van de overheid, ook te
maken met grote economische en
sociale problemen. In Mexico heeft de
Presbyteriaanse kerk een grote presentie en ook een aantal theologische
instituten. Er wordt echter nauwelijks
iets gedaan aan het online bereiken
van tienduizenden voorgangers en
evangelisten.

Zij wonen vaak in achteraf dorpjes of
steden en hebben naast hun werk in
de gemeente ook nog een andere
baan.”
Wat wil NET doen?
“NET is samen met de zendingsorganisatie Overseas Council in Cuba
betrokken bij vijf Bijbelscholen die
sinds kort ook hun cursussen online
geven. Alle partners krijgen begeleiding en training vanuit NET in het
ontwikkelen van online cursussen en
het aanbieden ervan. Voor veel
laagopgeleide voorgangers is dit een
geweldige kans! Helaas is online
onderwijs nog niet voor iedereen een
optie door bijvoorbeeld het ontbreken van internet. In deze plaatsen
worden daarom conferenties georganiseerd via de lokale NET Study
Centers. We willen graag ons steentje
bijdragen in Cuba, zodat het Evangelie
verspreid kan worden.
In Mexico is er vooral behoefte aan
apparatuur om de trainingen mogelijk
te maken. NET werkt in Mexico samen
met vier partners om Bijbelgetrouw
onderwijs online aan te bieden. De
samenwerking zal de komende jaren
worden uitgebreid en geïntensiveerd.
Hiervoor is echter een forse investering nodig. Daarnaast is NET op zoek
naar nieuwe partners in Mexico om
meer voorgangers op te leiden en zo
ook grootschaliger het Evangelie
dichtbij de mensen te brengen.”

Wat is jouw wens voor deze mooie
projecten?
“We willen graag in Cuba en Mexico de
voorgangers toerusten, zodat zij de
juiste bagage hebben om het zaad van
het Evangelie op heel veel plaatsen uit
te strooien. Het is het rimpeleffect van
die steen in de vijver… het Evangelie
van Gods genade dat zich steeds
verder verbreidt. Dat is ook zo mooi
aan onze samenwerking met Wim. Het
is immers zijn missie: Ripples... van
betekenis zijn, het verschil maken,
anderen hoop geven, iets in beweging
brengen! Hoe mooi is het dan om
elkaar als NET en MissionInvest te versterken. Gezamenlijk spannen we ons
in om de doelstellingen voor Cuba en
Mexico te realiseren. Helpt u ook mee?
Namens NET heel veel dank!“

Voor dit mooie project is in
de komende drie jaar nog
€ 70.000 per jaar nodig.
Daarmee kunnen ruim

1700 lokale
voorgangers
worden opgeleid!

Neemt u gerust contact
met mij op voor de
mogelijkheden!

Een ondernemersechtpaar is de
initiatiefnemer van Gastenhuis De
Parel. Zij hebben een gezond
bedrijf in de levensmiddelensector
en exploiteren daarnaast al vele
jaren een woonvoorziening voor

Ont-moeten
bij ‘De Parel’
Ont-moeten is even niets meer moeten... in de stilte op
adem komen. En dat kan bij Gastenhuis De Parel in
Voorthuizen. In Gastenhuis De Parel wordt een thuis
gecreëerd voor onze medemens in nood. Waar mensen
die te kampen hebben met een burn-out een warm
welkom krijgen. De visie van Gastenhuis De Parel is het
dienen van de naasten vanuit Bijbels perspectief. De juiste
professionele hulp wordt gecombineerd met pastorale
zorg. De gasten krijgen een huiselijke setting geboden in
de vorm van een ‘community denk- en leefwijze.’

“Gastenhuis De Parel wil een
lichtstraal van Gods liefde zijn voor
kwetsbare mensen die soms geen
uitweg meer zien.”

jongeren met beperkingen in
sociale vaardigheden. Het tonen
van Gods liefde naar kwetsbaren
en minderbedeelden drijft het
ondernemersechtpaar om
dergelijke initiatieven te starten.

Gastenhuis De Parel is in februari 2019 aangekocht en
staat op een unieke rustgevende locatie en is daardoor
zeer geschikt voor deze doelgroep. De aankoop van het
pand is gefinancierd vanuit eigen middelen. Het pand
heeft echter te maken met achterstallig onderhoud.
Daarom moet er nog een aantal verbouwingen worden
gerealiseerd. MissionInvest zoekt hiervoor een financier
die de mogelijkheid heeft om voor dit unieke project een
lening van € 700.000 beschikbaar te stellen (volledig
onderpand en 1e recht van hypotheek). Na de verbouwing
volgt de binnen-afwerking met schilderwerk, stoffering en
het benodigde meubilair. Voor dat gedeelte is nog een
totaal van € 295.000 nodig aan donaties. We doen heel
graag een beroep op u.
Wat zou het mooi zijn als we samen kunnen realiseren dat
Gastenhuis De Parel per september 2021 haar eerste
gasten kan ontvangen. De doelstelling is om elk jaar minimaal 150-200 gasten te helpen om een flinke spurt vooruit
te maken in hun vaak langdurig ziekteproces. Helpt u mee?
Informeer gerust bij mij naar de mogelijkheden.

WIM HASSELMAN

Hartelijk dank voor de vele positieve reacties die ik op de eerste nieuwsbrief heb gekregen. Voor ons een aansporing
om op de ingeslagen weg verder te gaan. We streven er naar u 3-4x per jaar een nieuwsbrief te sturen. Op die manier
blijft u op de hoogte van de projecten die mede via MissionInvest gerealiseerd worden. En dat kan niet zonder uw
steun. Geweldig dan ook hoe u hebt gereageerd op de oproep in de vorige nieuwsbrief: het bomenproject in ZuidAfrika is al volledig gefinancierd! Op zo’n resultaat hoop ik weer; dan kan er opnieuw een mooi project van start!
Leest u vooral op www.mission-invest.com over projecten die om fondsen vragen of waarin u kunt investeren. Ook in
deze roerige tijden hoop ik dat we samen ons christenzijn handen en voeten kunnen geven en we voor velen tot
zegen mogen zijn. Bidt en helpt u mee?

MissionInvest wil christelijke hoop en perspectief bieden in een gebroken wereld. Door krachten te bundelen van stichtingen, ondernemers en
fondsen wil MissionInvest impact realiseren en dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk.

whasselman@mission-invest.com | 06-20956215
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