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Enschede, 15 december 2019

Lieve mensen,
Het is lang geleden dat u iets van ons heeft gehoord.
De laatste berichten gingen over het overlijden van
Henk en de begrafenis. Sindsdien is er veel gebeurd
en vinden we het fijn om u weer even op de hoogte te
brengen.

Terugblik

Helaas is al meteen op 1 januari jl. Henk ons
ontvallen. Al bij het condoleren mochten we enorm
veel belangstelling en medeleven ervaren. De
begrafenis op 7 januari was enorm goed bezocht. De
dienst hebben we ervaren als heel goed en mooi,
eerlijk en eervol. Er is door veel mensen meegewerkt,
waarvoor we iedereen nogmaals hartelijk willen
bedanken. De dienst en het hele gebeuren eromheen
waren zoals Henk was. Ook in de maanden erna was
er nog veel aandacht voor Joan, Nathan en Ezra en
dat hebben ze erg fijn gevonden.

Visie
"Hij zal het hart der
vaderen terugvoeren tot
de kinderen en het hart
der kinderen tot hun
vaderen."
Maleachi 4:6a

Support
Omdat wij een stichting
zijn, kunnen wij uw
support goed gebruiken.
U kunt ons helpen door
voor ons te bidden, uw
middelen beschikbaar te
stellen of ons op
financieel gebied te
steunen. Dit laatste kan
periodiek of eenmalig.
Wij zijn een ANBI
stichting; het is dus
mogelijk belastingvrij te
doneren.

Bankrekeningnummer:
NL23RABO0105859621
t.n.v. Stichting JustGo4It
o.v.v. JustGo4It (als u de
stichting zelf wilt
steunen)
o.v.v. Joan en de
jongens (als u de
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familie persoonlijk wilt
steunen)

Contactgegevens
Joan, Nathan en Ezra
S.M. Joostenstraat 51
7523 VE Enschede
Nederland

.: Herdenkingsdienst :.

Hoe gaat het nu met Joan, Nathan en Ezra?
Het overlijden zelf was enorm heftig en onwerkelijk
voor Joan, Nathan en Ezra. De eerste dagen hebben
zij als een waas beleefd. Toch was er ook troost. Heel
snel na die verschrikkelijke boodschap zei Ezra:
“Rustig maar mama, papa is nu bij Jezus.” Toen
begon de rollercoaster van begrafenis regelen,
identificeren, het politieonderzoek, heel veel bellen en
communiceren met allerlei mensen... Met enkele
dagen begon de waas wat op te trekken en was de
begrafenis. Nathan is daarna al vrij snel weer naar
school gegaan, dat hielp hem. Voor Ezra was dit
moeilijker. Voor Joan en de jongens was het erg fijn
dat er snel een andere woning beschikbaar kwam. De
oude plek was traumatisch geworden. Nu kwam er
opnieuw veel hulp met klussen, verhuizen en het huis
inrichten; mensen bleven eten maken en kleren
wassen voor hun. Op 30 maart zijn Joan en de
kinderen overgegaan naar het nieuwe huis. Hier
voelden zij zich meteen thuis, het is in een rustige
buurt met aardige buren en dichtbij school, familie en
vrienden. Dit was fijn, maar het leven weer oppakken
gaat met vallen en opstaan. Het politieonderzoek
loopt nog steeds en nu nog moeten er praktische
zaken afgewikkeld worden. Nou 1 januari weer
dichterbij komt, is dat extra moeilijk.
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Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?
Wie het werk van Henk en Joan de afgelopen jaren
gevolgd heeft, weet dat er de laatste tijd veel Roma
tot geloof waren gekomen en gedoopt. Voor velen is
het een uitdaging om daadwerkelijk het oude leven
achter zich te laten. Voor Henk was het een grote
bemoediging dat er een aantal mensen zijn die
radicaal met het nieuwe leven op weg gingen. Het
mooie is dat het werk via hen doorgaat. Wekelijks zijn
er bijbelstudies, nog regelmatig worden er mensen
gedoopt en af en toe houden we een bijeenkomst met
een spreker van elders. Sinds ongeveer een jaar was
Jan-Willem Meijer naast Henk betrokken bij de
bijbelstudies. Dit maakt dat hij dit nu kan voortzetten,
waarbij de visie vooral is om de mensen die een
voortrekkersrol hebben te coachen, zodat zij zelf
anderen tot God kunnen brengen en discipelen. Het
boekje “Relationeel Discipelschap” blijft daarin ook de
leidraad. Het is bemoedigend om te zien hoe dit zich
verder ontwikkeld, en nieuwe mensen tot geloof
komen en groeien in God.
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.: Bijbelstudie bij iemand thuis in de tuin :.

Toekomstplannen
Sinds enkele maanden is een doorstart gemaakt met
de stichting. Arjen Roth, onze voorzitter van het
eerste uur, blijft voorzitter en daarnaast zijn als
nieuwe bestuursleden aangetreden Herman Bolte
(penningmeester), Sabastian Sarkezi en Jan-Willem
Meijer. Daarnaast hebben Joan de Ruyter en Eddy
Boevink zich verbonden als adviseurs. Na jaren van
trouwe dienst is Evelien Lens gestopt als
penningmeester. Er wordt nog gezocht om hier op
een passende wijze aandacht aan te geven.
Met het overlijden van Henk is de situatie voor de
stichting natuurlijk wel veranderd. Het nieuwe bestuur
wil voortbouwen op het werk van Henk. Er zijn de
afgelopen jaren veel mensen tot geloof gekomen, en
nu willen we hen ondersteunen om daadwerkelijk op
te staan in een nieuw leven.
De nieuwe visie voor het bestuur is om de beweging
onder de Roma te ondersteunen en te faciliteren, en
het bieden van praktische ondersteuning door
bijvoorbeeld huisvesting, toerusting en
leerwerktrajecten. Ook andere doelgroepen horen
hierbij, zoals verslaafden en andere mensen aan de
rand van de maatschappij. Enkele praktische
activiteiten waren bijvoorbeeld overbrugging
aanbieden in woonruimte, faciliteren van een
doopdienst en een kerstpakkettenactie. In het
komende jaar hopen we u regelmatig op de hoogte te
houden over nieuwe activiteiten.
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.: Doopdienst :.

Kerstgroet
"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en
men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke
God, Eeuwige Vader, Vredevorst." - Jesaja 9: 5
Namens het bestuur van JustGo4It en Joan, Nathan
en Ezra, wensen we u fijne feestdagen en een
gezegend 2020!
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