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Bekijk de webversie

Verbonden voor het Leven Nieuwsbrief

Beste {{voornaam}},
Hierbij ontvang je de eerste nieuwsbrief over het werk van 'Verbonden voor het Leven'.
We hebben je op de verzendlijst gezet omdat er in het afgelopen jaar op een of andere manier
contact is geweest.
Het ligt in de bedoeling om minimaal één keer per jaar iets te vertellen over de laatste
ontwikkelingen.
Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, geen probleem.
Onderaan dit schrijven kun je je zo weer afmelden.

Overdenking
Misschien ben je alleen komen te staan door een
scheiding. Je nam de beslissing om alleen te
blijven en deed dat op grond van wat je in de
Bijbel had gevonden.
Het is niet altijd gemakkelijk om bij je besluit te blijven.
Aanvallen vanuit je omgeving, kerk of gemeente zijn er legio.
Voorgangers, oudsten, familie en vrienden adviseren je misschien om toch vooral weer een
nieuwe partner te zoeken. Graag willen we jullie het volgende uit de Hebreeën brief meegeven:
Hebreeën 12:1B-2
1B ...laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt, afleggen en met volharding de
wedloop lopen die voor ons ligt,
2 terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, die om de
vreugde die voor Hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl Hij de schande heeft veracht, en die
is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God.
Één van jullie zei ooit eens 'wat is het lijden in de korte tijd dat we op deze aarde zijn in
verhouding tot het geluk van de eeuwigheid'.
Zie op Hem, de Heere Jezus! Wees Hem trouw, wat men ook zegt.
We hebben een God die voor ons zorgt!

Terugblik zaterdag 2 juni 2018
Op zaterdagmiddag 2 juni 2018 werd in het
midden van Nederland een ontmoeting
georganiseerd voor gescheidenen die trouw willen blijven aan hun huwelijksbelofte.
Ook belangstellenden die de Bijbelse lijn inzake het huwelijk willen volgen waren aanwezig.
De deelnemers kwamen uit België en Nederland.
De openingstekst was Psalm 10 vers 14:
Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet,
om het in uw hand te leggen.
Verschillende ideeën werden geopperd:
- deze ontmoeting vaker laten plaatsvinden
- een WhatsApp groep opzetten
- beleid ontwikkelen om kerken te benaderen
- activiteiten breder bekend maken, denk naast CIP.nl aan het ND, RD, Trouw en
Uitdaging
- lesmateriaal voor een middelbare school ontwikkelen
Omdat wij, Willem & Helen, buiten deze WhatsApp groep wil blijven, wij zijn immers niet
gescheiden, hebben we niet meegekregen hoe zich dit verder heeft ontwikkeld.
We mogen terugzien op een goede bijeenkomst waarin we elkaar mochten bemoedigen.

De audio serie 'Verbonden voor het Leven Radio' wordt
goed beluisterd.
In 2017 werden alle afleveringen twee keer via Trans World
Radio uitgezonden.
Duizenden mensen hebben de tijd genomen om één of meer afleveringen te beluisteren.

De eerste vrijdag van de maand wordt een video op YouTube
geplaatst en gepubliceerd door CIP.nl.
Inmiddels is de 18e aflevering verschenen.
We zijn begonnen met de high-lights uit het boek te belichten. Sinds juli behandelen we ook
vragen van lezers, luisteraars en kijkers.
De films zijn inmiddels bijna vijftienduizend keer bekeken, daar zijn we dankbaar voor.
We horen dat mensen er door bemoedigd worden en antwoorden krijgen die ze in hun kerk of
gemeente niet ontvangen.
De serie loopt inmiddels anderhalf jaar en is ook via de website www.verbondenvoorhetleven.nl
te zien.
In de laatste weken van deze maand zijn acht nieuwe opnamen gemaakt. Zoals het nu lijkt zijn
we hiermee tot een afronding gekomen.
Vanaf vrijdag 3 augustus worden elke derde vrijdag van de maand de video's met een Engelse
ondertiteling geplaatst in veelal Amerikaanse en Engelse Facebook groepen. Deze groepen
staan voor Bijbelse huwelijkstrouw. Hierin zien we een opgaande lijn qua kijkers.
.
We zijn de twee dames die aan de ondertiteling werken zeer dankbaar.

Bijbeldag België
1 mei is in België een vrije dag. Sinds 1946
organiseren Belgische Christenen op die datum de
Bijbeldag met sprekers, samenzang, ontmoeting en
een grote Christelijke markt.
Ook wij mochten daar het afgelopen jaar een stand
bemannen. We hadden goede ontmoetingen in
Aartselaar.

Vertaling 'Verbonden voor het Leven' naar het Frans.
Een enthousiaste Belgische broeder en zuster hebben aangeboden om
het boek 'Verbonden voor het Leven' in het Frans te vertalen.
Echter, zij vragen wel om ondersteuning hierin; een of twee mensen die
meelezen en corrigeren. Mocht je iemand kennen die Franstalig is en ook
Nederlands spreekt, en die ook nog beschikt over (veel) vrije tijd, en zou
willen helpen, geef dat dan aan ons door.
Het is wel vrijwilligerswerk.

Vooruit kijken
We staan op de drempel van een nieuw jaar. Een jaar wat
hopelijk weer nieuwe mogelijkheden biedt om de boodschap
van 'Verbonden voor het Leven' uit te dragen.
Graag willen we, zo de Heer wil, op zaterdag 18 mei opnieuw
een bijeenkomst organiseren. Omdat bij de ontmoeting van
het afgelopen jaar onze huiskamer bijna vol zat, hebben we gezocht naar een andere locatie.
Die is gevonden. We mogen gebruik maken van het gebouw van de 'Vergadering van
Gelovigen' in Sliedrecht. Daar zijn we heel dankbaar voor.
Adres: Rivierdijk 639, 3361 BS Sliedrecht
Mocht je hier belangstelling voor hebben dan is opgave nu al mogelijk via het e-mail adres:
info@verbondenvoorhetleven.nl
Voel je vrij deze brief door te sturen naar mensen die belangstelling hebben voor dit werk en/of
de ontmoetingsdag.

Tot slot
We willen jullie bedanken voor je support en gebed in het
afgelopen jaar.
Weet dat we jullie voortdurend aan onze Hemelse Vader
opdragen.
We gaan op weg, een nieuw jaar in met Hem die onze levens leidt.
Psalm 57
1 ...Wees mij genadig, o God, wees mij genadig,
want bij U schuilt mijn ziel; ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen,
totdat het onheil voorbij is.
2 Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die het voor mij voleindigt.
Verbonden in onze Heere Jezus.
Hartelijke groet,
Willem & Helen Lingeman
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YouTube

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u Lingeman@verbondenvoorhetleven.nl toe aan uw adresboek.

