
Lieve vrienden
“Uitdagingen en Stroomversnellingen” en eindelijk weer nieuws uit België. 

Die Bijbeltekst
Waar is die Bijbeltekst gebleven bovenaan deze brief?
Bijna altijd zetten we een tekst boven aan deze brief, weten jullie nog welke 
dat was? Ja, die hele mooie. En… hebben we dat nog steeds? dat gevoel, die 
ervaring dat we een schat gevonden hebben? Voor sommigen is die schat 
nog verborgen… anderen hebben ‘m ontdekt. Ook hebben we vaak het ge-
voel dat we die schat nog maar pas ontdekt hebben. Dat we die schatkist nog 
maar net open hebben gemaakt! Ik vertel dat verhaal vaak op straat. Het lijkt 
wel een beetje op een van mijn favoriete films (De graaf van Monte Christo) 
Het Koninkrijk der Hemelen is als een schat verborgen in een akker zegt 
Jezus. Als je die schat vindt laat je al het andere los en ga je je leven verder 
met die schat... toch?  Zo is het Koninkrijk der Hemelen, zegt Jezus (Mat. 
13:44). En… dat deelt heerlijk uit!
    
Even uit het 929 gastenboek:

Het ging heel mooi met de 929 activiteit en we hebben het afgelopen jaar 
heel veel mensen met het evangelie bereikt. Verscheidene hebben die schat 
gevonden. Heel vaak komen de buren binnen. “Ik woon daar en daar in deze 
straat” Eigenlijk wel elke week belangstellende moslims te gast en hun re-
actie is ook in ons gastenboek. Ze zitten vol met vragen over het geloof. We 
krijgen ook heel vaak Latijns bezoek en dus komt mijn Spaans heel goed van 
pas. 
Een tijdje geleden kwam er een Ecuatoriaanse vrouw binnen en in een droom 
had ze zichzelf met mij zien praten! Onder het gesprek wat ik met haar had 
herkende ze mij plotseling en werd ze heel emotioneel en wilde graag dat 
we voor haar zouden bidden. 
Heel mooie dingen en onverwachts, telkens weer. Zó hebben we het werk 
ook opgezet. Heel eenvoudig en zonder allemaal poespas. Om 08.00 komen 

we samen om te bidden en héél bewust 
geven we in gebed onze onbekwaamheid 
aan de Heer. “Heer we weten niet hoe we 
dit moeten doen. We willen zo graag uitde-
len van U Heer, Wilt u de mensen brengen 
en ons inzicht geven”. “U bent welkom in 
ons midden Heer” En dát is wat mensen 
merken, zonder het te begrijpen. 
We verwachten op een dag een beetje de 
vraag zo van: “Hoe kan ik lid worden van 
deze club?“ “Moet ik dan iets betalen, of 
doen?” Heerlijk

Heel jammer
Maar… Niet alles hier is rozengeur en ma-
neschijn…
Nadat velen de afgelopen maanden weg-
gegaan zijn hier bij Jmeo, is er een nieuw 
jong leiderschapsechtpaar uit Jmeo En-
geland gekomen en die veranderen veel 
dingen en hebben ook de 929 activiteit 
gestopt! De 929 avond is nu gegeven aan 
mensen die niet bij Jmeo werken.” Mensen 
die jong en enthousi-
ast zijn”. Onlangs was 
die avond door het lei-
derschapsteam nog 
aan ons bevestigd… 
Dat is niet wat we ver-
wacht hadden en zet 
929 op zijn kop. Mijn 
team had dit ook niet 
verwacht. In dit alles 
is er een heel groot 
gebrek aan communi-
catie en vooral ook het 
samen bidden en zoe-
ken naar de wil van de 
Heer... heel jammer. Ik miste de steun hier 
en mede daarom heb ik besloten weg te 
gaan bij Jmeo Brussel.
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“Het voelt hier net als thuiskomen… 

als je als kind weer thuiskomt”.

“Deze bar zou elke dag open moeten zijn, 

midden in de mist van deze wereld”.

“Dit is onze plek, hier vinden 
we vrede”.

“Heel mooie 
mensen en  
lekkere koffie”.

“Ik kom zeker terug”.
En dát is 

wat mEnsEn 

mErkEn,  

zondEr hEt tE 

bEgrijpEn. 



Hoe wonderlijk, dat God door dit alles ook werkt. Ik had een paar 
maanden geleden gebeden om een nieuwe uitdaging en toen ik 
onlangs deelde in een Spaanse gemeente in Brussel, was het net 
of God me er aan herinnerde. Na die week van gebed die ik apart 
gezet had hebben Adriana en ik samen het besluit genomen.

Welkom
Na deze gesloten deur bij Jmeo, heb ik contact opgenomen met 
OM België. (Operatie Mobilisatie). Zij zijn heel actief in heel België 
en Europa en hebben mij ruim verwelkomd in hun team. Voor hen 
ben ik het ontbrekende stukje van de grote puzzel. 
In Jmeo hadden we op het laatst nog maar een hand vol team le-
den en in OM werken er bijna 40 medewerkers. OM ligt vlak bij 
Zaventem, waar de luchthaven is. 
Ik ga een team leiden dat zich middels een speciaal programma 
richt op gemeente stichting en evangelisatie. Er is eerst een peri-
ode van inwerken en mijn plaats vinden, maar enthousiast ben ik 
zeker. Een paar weken geleden ben ik mee geweest met het com-
plete OM België team naar Luxemburg voor het jaarlijkse team-
weekend. Mooie gelegenheid om sommigen van mijn team te leren 
kennen en wat persoonlijker met hen op te trekken.
We zijn heel blij met deze ontwikkelingen, alhoewel het allemaal 
wel heel snel gegaan is. Blijf achter ons staan met jullie gebeden 
en gaven voor het werk hier in België. We reiken uit naar hen die 
de Heer Jezus nog niet kennen. 

Jullie giften voor ons werk hier
Op dit moment ben ik bezig met een stichting in Ne-
derland die giften voor zendelingen van hun achter-
ban doorstuurt. Deze stichting heeft van de Neder-
landse belastingsdienst de ANBI status waardoor 
jullie giften aan ons voor jullie belasting aftrekbaar 
zijn. Op dit moment kan dat nog even via Jeugd met 
een Opdracht via de bekende weg. Zodra we de ge-
gevens van deze stichting hebben zullen we dat aan 
jullie als giftgevers doorgeven middels een persoon-
lijk schrijven en ook zullen deze gegevens in de vol-
gende nieuwsbrief vermeld worden. 
Ook kunnen jullie giften direct op onze rekening stor-
ten doch zijn ze dan niet belasting aftrekbaar. Graag 
wel steeds vermelden dat het om een gift gaat. Alle 
gegevens staan onderaan deze brief vermeld. 

Hartelijk dank voor jullie gebeden en support, voor 
ons en voor dit heerlijke werk in België

Lieve groeten.
Paul en Adriana

Willen jullie toch giften rechtstreeks aan ons over-
maken dan kan dat op: IBAN BE49 0635 5762 7571, 
t.n.v. Paulus van der Weide

Maken jullie voor de eerste keer een gift 
over voor ons?, dan vragen wij 

je adresgegevens erbij te vermelden.
Eventuele adreswijzigingen of opmerkingen 

kan je naar ons sturen, of mailen.

In de Handen van De Pottenbakker
Paul en Adriana van der Weide • Tel: +32 (0) 53395139 • Email: paulvanderweide2@gmail.com
Nieuw Adres: Heuvel 23c bus 11 • 9320 Erembodegem (Aalst) • België  
Giften kunnen wij vanaf nu ontvangen via: 
Stichting Jeugd met een Opdracht te Heerde, uitsluitend o.v.v.: PF2850 “De verborgen Schat”. 
Rek/IBAN. nr: NL 38 RABO 0326 5210 62
Jeugd met een Opdracht is ANBI geregistreerd. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
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 en blijf op de hoogte!
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