
Beste gemeenteleden, familie, vrienden en kennissen.

De maand januari van 2013 is alweer voorbij. We willen u bij deze dan ook nog erg bedanken voor alle ste-
un in het afgelopen jaar in mailtjes, kaartjes, gebed, financieen en bemoediging. Zonder uw hulp hadden 
we nooit zoveel mooie dingen kunnen doen voor God. Het komende jaar zal voor ons een speciaal jaar 
zijn. We zijn dankbaar dat we over een paar maandjes ouders mogen worden. We zien Gods hand in ons 
leven en dat stemt ons tot dankbaarheid.

Terugblik en toekomst.
Een half jaar geleden kwamen we in Berlijn aan. Na onze aankomst hebben we van alles aangepakt aan 
activiteiten binnen en buiten de kerk. Zo hebben we veel facetten van het werk kunnen zien en ervaren.
In de maand December hebben we afstand kunnen nemen van ons werk doordat we een grote gift van 
vrienden uit Amerika kregen om naar hen toe te komen.  Dit was erg fijn voor ons om het werk wat we in 
Berlijn aangepakt hebben en het afgelopen half jaar te evalueren. Het heeft geresulteerd in meer duide-
lijkheid over onze roeping. We worden meer en meer getrokken naar de niet-gelovige mensen die in grote 
sociale en geestelijke nood en gebrokenheid leven.
We willen jullie graag kennis laten maken met deze mensen waar ons hart zo naar uit gaat.

De moeder-kindgroep.

Wij wonen met hen in een achterstandswijk, er is een groot wantrouwen naar elkaar toe. Gebroken families 
en ongezonde relaties. In sociaal opzicht zijn er veel moeilijkheden. We merken dat de meeste mensen in 
onze buurt een leeg bestaan hebben en wachten op iets wat groter is dan hun eigen leven.
Families hier in Oost-Berlijn hebben dan ook zeker een grote geestelijke nood.
Onze opdracht in onze wijk is als een gelovige familie te leven. Te laten zien dat met en door God onze 
huwelijksband sterk is en blijft. Dat we, als ook wij het moeilijk hebben, er met God uit komen.  
Zo leidt Isabelle bijvoorbeeld een moeder-kindgroep. 

Dit is een bijeenkomst voor niet gelovige en meestal alleenstaande moeders 
georganiseerd door de lokale kerk.  Ze zijn vaak eenzaam en achtergelaten 
door hun vriend en hebben het moeilijk om hun kindje goed op te voeden met 
vaak beperkte middelen. In het begin keken ze sceptisch naar ons, nu zijn er al 
zes vrouwen die meer vragen beginnen te stellen over God. Er is een moeder 
die in het begin tegen Isabelle zei: “Het is goed dat je christen bent, maar ik 
weet niet wat het is dus voor mij hoeft het niet.” Nu Isabelle meer met haar 
opgetrokken is, is ze steeds opener geworden en heeft Isabelle al een paar 
keer voor haar mogen bidden. De moeders van de moeder-en kindgroep vin-

den het heel gek dat wij met elkaar getrouwd zijn, gelukkig met elkaar zijn en bij elkaar blijven. Het com-
munisme heeft indertijd alle christelijke normen en waarden over familiebanden weggevaagd.
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Heidi
Op een dag kwamen we Heidi, een liefdevolle en zorgzame dame in een rolstoel tegen. Na een paar minu-
ten zei ze tegen Robert: "Dus je komt uit Holland!" We antwoordden verbaasd met “ja”, en ze zei: "Ik ben 
niet verstandelijk gehandicapt". Door haar spastische (fysieke) beperkingen is Heidi gebonden aan een 
rolstoel sinds haar jeugd, maar ze is mentaal erg fit en ze is zeer geïnteresseerd in muziek en kunst. Door 
haar ziekte is ze erg eenzaam. Zo zijn er veel mensen in onze stad. Eenzaamheid is een groot probleem.
Dat was het begin van onze nieuwe vriendschap! We vertelden Heidi over ons werk en dat er een lokale 
kerk in de buurt is. We hebben haar uitgenodigd om eens met ons naar de kerk te gaan.
Ze is een paar keer in de kerkdienst geweest, onder andere met Kerst, waarna ze ons vertelde: "De laatste 
keer dat ik kerstliedjes zong was met mijn oma!" (Heidi is nu zelf op hoge leeftijd). Isabelle heeft haar re-
gelmatig met anderen bezocht en samen vele malen mogen bidden met haar.
Ook over Jezus kunnen vertellen dat Hij  boven alle omstandigheden staat en haar wilt helpen.
Ze staat erg open voor de liefde van Jezus, echter zegt ze: Voor mij is het nog steeds moeilijk te geloven, 
omdat ik zo ziek ben in mijn leven" Maar het is uitgegroeid tot veel meer vrolijkheid en hoop! Ze zegt altijd: 
"De hemel heeft jullie tot mij gezonden!"
Dat is precies de reden waarom we hier zijn, zodat mensen de liefde van Jezus kunnen ervaren en nieuwe 
hoop krijgen.
(Zie foto hiernaast waar wij in de koude da-
gen op straat warme koffie en thee uitdelen 
aan de mensen en hun over de Liefde van 
Jezus vertellen.)

Een Smsje: “ Ik wil mijn leven aan Jezus 
geven” 
Een ander wonder is dat twee weken gele-
den twee jonge meiden van 20 jaar hun le-
ven aan Jezus hebben gegeven!
Nadat zij zijn benaderd op straat met evan-
gelisatie voor de kerst, werden ze een tijdje 
terug uitgenodigd voor de jeugdkerkdienst. 
Isabelle kreeg daar de kans om met hen te 
bidden. Ze waren zo geraakt door de liefde 
en de aanwezigheid van Jezus, dat zij met 
tranen van vreugde naar huis gingen. Twee 
weken terug hadden wij een leuke avond in 
de plaatselijke kerk georganiseerd met mu-
ziek, gebed en gezelligheid. Wij hadden hen 
natuurlijk uitgenodigd. Een paar uur voordat 
het feestje begon, schreven de jonge mei-
den een SMS naar Isabelle: "We willen va-
navond ons leven aan Jezus geven!" Waa-
rop Isabelle dus  later op de avond samen 
met hen kon bidden en de jonge meiden 
een heel nieuw leven konden beginnen sa-
men met Jezus! 

Het voetbalveld
Robert heeft intensief contact met de niet-christelijke jeugd uit de buurt door drie keer in de week met ze 
te voetballen. Deze jongeren hebben veel wisselende relaties en leven doorgaans zonder doel, maar door 
Roberts levenshouding zien ze dat Robert anders is. Dat roept vragen op en geeft aanleiding om hen over 
God te vertellen. We zijn God zo dankbaar voor de grote en kleine wonderen waarvan we elke dag getui-
gen. Zonder Hem, Zijn liefde en kracht kunnen we niks! Hij is trouw en altijd met ons!
Dit zijn zomaar een paar activiteiten waar we mogen getuigen van Jezus! 
Jammer is dat we geen plaats hebben waar we kunnen samenkomen met al deze mensen want we heb-
ben vele relaties opgebouwd met niet-gelovigen en de banden worden steeds sterker.



De mensen willen ook steeds meer weten over Jezus. We willen ze eigenlijk meer vertellen over de bijbel 
en over Jezus. We zijn ons daarom aan het oriënteren hoe we dat vorm kunnen geven, zodat zij in vrijheid 
Jezus mogen gaan leren kennen. Helaas is bezoek aan de plaatselijke kerk waarmee we samen werken 
nog een te grote stap voor hen.
Vandaar dat wij God hebben gevraagd om in een locatie te 
voorzien waar wij de mensen die Jezus willen leren kennen 
kunnen ontmoeten. 
In deze locatie heeft God inmiddels voorzien en zullen we eind 
Februari onze eerste samenkomst hebben in een “lunchroom” 
bij ons om de hoek. Zo kunnen de mensen onder het genot 
van een kopje koffie stuk taart, muziek en met een thema uit 
de bijbel in alle vrijheid Jezus leren kennen.

Zoals het er nu uit ziet zal dit het grootste onderdeel van onze bediening in Berlijn worden.
“ Relaties bouwen met niet-gelovigen, en hen een plaats aanbieden waar zij Jezus in alle vrijheid mogen 
leren kennen” 

Er is nog iets waar ons hart naar uit gaat: dat is het toerusten en opleiden van andere christenen. In sa-
menwerking met een andere zendingsorganisatie  kunnen we aan dit verlangen gevolg geven door studen-
ten te begeleiden in ons werkveld.
We vinden het belangrijk om anderen mensen 
die Jezus willen volgen te helpen en op te 
leiden zodat ze in woord en daad kunnen ver-
tellen over Hem. Het is mooi om zo samen te 
werken: zij hebben een leerplaats en wij kun-
nen daardoor ons werk uitbreiden en meer 
mensen bereiken. Zo was er in de afgelopen 
2 weken een team van 5 mensen uit Noorwe-
gen om ons te helpen. 
(Zie foto hiernaast, samen brengen wij vuil-
niszakken vol met kleding naar het asielzoe-
kerscentrum bij ons in de buurt.)

Ook zijn de afgelopen week nog 2 anderen 
mensen gekomen uit Brazilie en Amerika, die 
3 maanden met ons zullen gaan samenwer-
ken. 
Dit was een heel groot wonder, omdat deze 2 personen geen geld hadden om naar Berlijn te komen. Maar 
het zo op hun hart hadden om in Berlijn met ons samen te gaan werken.
Binnen 48uur antwoorden God hun gebeden en zorgden Hij voor meer dan 3.000 euro voor hen om naar 
ons toe te komen!
Ook jullie willen we graag eens uitnodigen om langs te komen in Berlijn.
Voor een gezellig weekend of heeft u het verlangen om eens te proeven aan het zendingswerk
zoals de mensen uit Brazilié en Amerika, neem dan gerust contact met ons op.

U bent van harte welkom!

Veel liefs en Gods Zegen,

Isabelle en Robert Bron

Voor vragen, opmerkingen, gebedspunten of 
wilt u ons financieel ondersteunen 

stuur dan een email naar: info@reachandpreach.nl / robertandisabelle@gmx.net .
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