
Beste donateurs, begunstigers en allen die de Stichting  

Geloven & Zo een warm hart toedragen 

Het jaar 2015 is bijna om en we willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. We willen u 
heel hartelijk bedanken voor de donaties en giften die wij het afgelopen jaar mochten 
ontvangen, waardoor u het mede mogelijk hebt gemaakt dat Het Nieuws Huis 6 dagen per 
week open is voor een iedereen. 

Terugkijkend kunnen we weer spreken van een bijzonder jaar, de bezoekjes, de gesprekken, 
soms geen gesprek maar wel een kop koffie of thee,  soms wekelijks, soms eenmalig, soms 
kort……..maar waarvan we later mochten horen hoe bijzonder, hoe waardevol mensen dit 
hebben ervaren.  

Doordat we dit jaar op de zomermarkten naast Diever ook in Havelte en Vledder zijn gaan 
staan, hebben we Het Nieuws Huis ook onder de aandacht proberen te brengen in de 
omgeving. Door het uitdelen van een roos met een kaartje (zie onderstaande foto) kwamen 
er veel gesprekken op gang. Het was waardevol om zo de liefde van Jezus te mogen uitdelen. 
Maar ook verontrustend om te horen dat er ook een grote groep mensen is die niets meer 
weet over Jezus,  en soms waren de reacties zeer afwijzend. 

Niet alleen via Het Nieuw Huis willen we het Evangelie van Jezus doorgeven, maar sinds dit 
jaar zijn we ook te volgen op Facebook.   https://nl-nl.facebook.com/Gelovenenzo.  Allerlei 
actuele boeken, artikelen, muziek optreden´s, bijzondere kerkdiensten worden hierop vermeld. 

Zaterdagavond 12 december zal Diever weer Sfeervol Diever zijn met als thema:  Licht. Aan deze 
avond zullen we ook deelnemen. Naast een mooie kerst DVD die zal worden uitgedeeld zal er ook een 
kaarsje met kaartje worden gegeven aan de voorbijgangers. Een kaartje met een tekst uit Joh. 8:12 
waar Jezus zegt:  “Ik ben het Licht voor de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. “ 
met daaronder de uitnodiging om als men meer wil weten, men welkom is in het Nieuws Huis. 

Mede door de ontwikkelingen in de wereld komen we ook meer in aanraking met asielzoekers vanuit 
het AZC in Geeuwenbrug en de tijdelijk opvang in Vledder. Samen met een aantal kerken in de 
omgeving zijn de eerste gesprekken geweest om mee te helpen bij verschillende activiteiten. Ook is 
er vraag naar Bijbels en andere boeken over het Evangelie in verschillende talen, mede door een gift 
konden we hierin voorzien.  

Dankzij u steun is het mogelijk deze activiteiten te blijven doen. We hopen dat u ons het komende 
jaar wederom wilt steunen, naast uw gift-donatie vragen we ook uw gebed. 

We wensen u Gods zegen voor 2016 

Dhr. G. Vos, voorzitter Stichting Geloven & Zo 

 

 

 

 

 

 

https://nl-nl.facebook.com/Gelovenenzo

