
             
 
 
 

 

"God is too good to be unkind. He is too wise to be confused. If I cannot trace His hand, I 

can always trust His heart."  Charles Spurgeon 

 

Bidden en vasten 

“10 dagen niet eten…? Overleef je dat wel?” Dat was een van de reacties die ik kreeg 

toen ik vertelde dat ik naar de conferentie “Bidden en Vasten” zou gaan waar inderdaad 

10 dagen gevast wordt van eten. Veel mensen kennen dit alleen vanuit de 

moslimtraditie maar juist ook in de Bijbel wordt er veel gesproken over vasten. Zo redde 

bijvoorbeeld  God een heel volk doordat Esther ging vasten. God heeft beloftes voor ons 

wanneer wij tijd voor Hem apart zetten om te bidden en vasten. Afgelopen Maart was 

het voor de tweede keer dat wij als Katapultstudenten naar de conferentie mochten. 

Het waren weer 10 hele mooie dagen waar we heel dicht bij God mochten Zijn. Tijdens 

deze 10 dagen wordt er onderwijs gegeven, veel gezongen en natuurlijk veel gebeden. Ik 

heb opnieuw ervaren hoe belangrijk gebed is. God verhoort namelijk echt. Zo staat er in 

Mattheus 7:7= Bidt en je zult ontvangen wat je bidt. Tijdens de 10 dagen waren er veel 

getuigenissen van mensen waarvan hun gebeden al tijdens de conferentie werden 

verhoord. Het is gaaf om te zien hoeveel God van ons houdt en daarom naar onze 

gebeden luistert.  

 

Pinkstervuur 

Met de voorbereidingen voor de conferentie Pinkstervuur in Friesland gaat het erg goed. 

Zelf ben ik druk bezig met het schrijven van een aantal preken voor het 

tienerprogramma. Ik kijk er erg naar uit om de tieners te gaan vertellen over de liefde 

van God, over het kruis en hoe ze zich kunnen 

bekeren, maar daar stopt het niet. God heeft na 

onze bekering namelijk veel moois voor ons klaar 

liggen zoals de gaven van de Geest.  Tijdens het 

weekend zullen we de tieners meenemen in wat de 

Geest allemaal door ons heen wil doen en willen we 

daar met elkaar in gaan uitstappen. Een voorbeeld 

van een gave is bidden voor zieke mensen. We zullen 

de tieners uitleggen dat God door ons heen wil genezen en zullen dit ook in de praktijk 

gaan brengen. Het belooft een erg bijzonder weekend te worden waar God mooie 

dingen gaat doen.  

 

 

 

Visie 

(Jonge) mensen die 

geen hoop meer 

hebben, geen thuis 

kennen en/of die 

Jezus niet kennen, 

helpen, bemoedigen 

en over God de 

Vader vertellen.  

 

Adres 

De Katapult 

t.a.v.  Coralie Vink 
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Agenda  

26/4/13-5/5/13: 

vakantie 

 

17/5/13-19/5/13: 

conferentie 

Pinkstervuur 

 

1/6/13-24/6/13: 

Zendingsreis  

 

               



                                                

  Bolivia 

Er wordt steeds meer duidelijk wat we in Bolivia zullen gaan doen. Allereerst zijn we 

bezig met het instuderen van een aantal dramastukken. De meesten van ons spreken 

geen Spaans, dus we zullen niet verbaal de straatjongeren over Jezus kunnen vertellen. 

Daarom maken we gebruik van drama. De zendingorganisatie Jeugd met een Opdracht 

heeft in Santa Cruz een jongens en meidenhuis. In deze huizen zullen we verschillende 

avonden organiseren. Daarnaast zullen we scholen bezoeken om daar 

kinderprogramma’s te organiseren en de kinderen over Jezus te vertellen. Ook zullen 

we een gevangenis bezoeken om daar Jezus bekend te maken. Ik richt mijzelf op de 

programma’s voor de meisjes in het meidenhuis. Dat houdt in dat ik samen met 3 

andere Katapulters avonden voorbereidt voor de meiden waarin ze de liefde van God 

de Vader zullen gaan ontdekken. Ik zie erg uit naar de reis. Ik kijk er naar uit om de 

mensen daar over Jezus te vertellen, leven in een andere cultuur en zelf meer te leren 

over zending in de praktijk. Het is erg bijzonder om te zien hoeveel geld er 

langzamerhand binnenkomt voor deze reis. Zo hebben we bijvoorbeeld tijdens de 

laatste bidden en vasten conferentie €3500 bij elkaar kunnen verdienen door middel 

van verschillende acties. De helft van dit bedrag zal ter plekke besteed worden en de 

andere helft zal naar de reiskosten gaan. Qua financiën zijn we er nog niet maar het is 

mooi om te zien hoe God al in zo’n groot bedrag heeft voorzien 

 

Visie 

De afgelopen weken zijn we druk bezig met het nadenken over onze persoonlijke visie 

en toekomstdroom. De Katapult ben ik namelijk niet zomaar gaan doen maar ik heb 

deze tijd apart gezet om mezelf klaar te laten stomen voor de zending. Ik geloof dat 

God mij heeft geroepen om Zijn liefde bekend te gaan maken. Mijn hart ligt bij 

tienermeiden in onveilige omgevingen. Hen wil ik veiligheid bieden waar ze kunnen 

schuilen, waar ze liefde krijgen, waar ze God leren kennen en onderwijs ontvangen. Ik 

wil gaan waar God mij roept. Het is gaaf dat ik nu de tijd krijg om te leren, te 

ontdekken en om te groeien in mijn geloof. Op de Katapult is er de mogelijkheid om 

een tweede jaar te doen. De afgelopen tijd heb ik er veel over nagedacht en voor 

gebeden en ik heb besloten om nog een jaar in Den Helder te blijven. Het tweede jaar 

is een verdiepingsjaar waar ik me meer zal gaan richten op mijn persoonlijke visie. Ook 

zal het tweede jaar gaan over leiderschap en het toewerken naar mijn 

toekomstdroom. Ik vind het erg tof dat ik nog een jaartje in het Noorden mag blijven 

en nog meer mag gaan leren en groeien.  

 

 

                                                                           

 

 


