‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar
u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot
en liep over het water naar Jezus toe. Mattheüs 14:28-29
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EVEN VOORSTELLEN
Per 1 mei 2017 is Ronald Bouw in dienst
getreden bij de Bethelkerk in Veenendaal.
Ronald is getrouwd met Anneke en samen
hebben ze drie kinderen een schoonzoon en
een pleegzoon. Anneke is docent Godsdienst
aan het Ichthus College Veenendaal. Als
kerkelijk werker is Ronald 24 uur per week
actief in de gemeente en hij richt zich op een
aantal missionaire en pastorale speerpunten.
Een mooie uitdaging om als professional aan
de slag te gaan. Een verlangen dat hij tijdens
zijn studie Theologie aan de Christelijke
Hogeschool Ede steeds verder zag groeien en
wat nu eindelijk werkelijkheid is geworden!

EEN STAP IN GELOOF
De beslissing om zijn vaste dienstverband bij
A.S. Watson/Kruidvat, en daarmee ook flink
wat financiële zekerheden, hiervoor op te
geven is voor Ronald en Anneke een stap in
geloof geweest. Ze ervaren hierin heel sterk
Gods leiding en hebben ook het vertrouwen
dat God in de toekomst zal voorzien. Dit
wordt versterkt door het verlangen dat
Ronald heeft om voor de resterende 16 uren
in zijn werkweek actief aan de slag te gaan in
Veenendaal Oost.

Per 1mei 2017 is er daadwerkelijk ruimte in Ronalds
werkweek ontstaan om actief aan het werk te gaan in
Veenendaal Oost. Het is bemoedigend dat er zo veel
positieve reacties binnenkomen op onze vraag om
steun voor het werk in deze mooie groeiende wijk!
Het werk in De Bethelkerk sluit mooi aan op deze
mooie taak in Oost. We zijn nu twee maanden
onderweg en er is al veel gebeurd. De maandelijkse
ontmoetingsdiensten gaan gewoon door. Elke eerste
zondag van de maand zijn wijkbewoners en andere
belangstellenden welkom in deze laagdrempelige
diensten.
Uit de contacten met leden van de Bethelkerk die in
de wijk wonen blijkt dat er een gezamenlijk verlangen
is om met anderen in de wijk in contact te komen. We
zijn in gesprek met de Hervormde Gemeente in
Veenendaal Oost om te kijken hoe we kunnen
samenwerken.
De eerste gezamenlijke actie is een feit: we zijn druk
bezig met de voorbereidingen voor de Alpha Cursus
die we als Bethel/NGK samen met Hervormd Oost
gaan organiseren! De open avond is op 14 september
2017 in het Ontmoetingshuis!
Verder zijn we in overleg met allerlei kerkelijke en
niet-kerkelijke instanties over de stappen die we
willen zetten. Op dit moment wordt er vooral veel
gepraat, gelezen en nagedacht. We zitten in een
mooie fase van verkennen en we ontdekken dat er
veel deuren opengaan. Mocht je goede ideeën
hebben voor het werk in de wijk;
bel, mail of kom langs voor een kop koffie of thee. Je
bent altijd welkom om te brainstormen!
De komende periode breekt er op het kerkelijk terrein
een periode van wat rust aan. Het wordt vakantie en
dat zal merkbaar zijn op ongeveer alle terreinen.

Ronalds werk in de Bethelkerk ging goed van start. Vanaf 1 mei is hij druk bezig in de
gemeente, maar ook hierin breekt een wat rustiger tijd aan.
Onze vakantie staat gepland van 21 juli t/m 11 augustus.
Tot die tijd staat er nog genoeg op het programma: Overleg met de landelijke evangelisatie
afdeling van de Christelijke Gereformeerde Kerk, een bijeenkomst over natuurlijke
gemeenteontwikkeling, overleg met de Hervormde Gemeente, overleg met de gemeente
Veenendaal. En verder komt er vast nog wel meer op ons pad! We vinden het fijn dat je met
ons meeleeft! Dat kan heel concreet zijn door gebed, door het met ons delen van je ideeën
en door financiële ondersteuning.

BID MEE VOOR OOST
Wil je de komende tijd met ons meebidden voor:
➢ Open deuren in Veenendaal Oost; dat er mogelijkheden ontstaan voor de
verspreiding van het evangelie
➢ Open harten in Veenendaal Oost; dat mensen in Oost ontvankelijk zijn voor het
evangelie
➢ Goede samenwerking met verschillende partijen
➢ Onze financiële situatie
Bedankt! We wensen jullie een mooie, inspiratievolle en zegenrijke zomer toe!

Anneke en Ronald Bouw
BIJDRAGEN AAN BLOEI IN OOST?
Wil je/wilt u ons werk financieel steunen? We zijn op zoek naar donateurs die
ons financieel willen ondersteunen. De financiële steun zal worden gebruikt om
het gezinsinkomen aan te vullen waardoor ons werk in Veenendaal Oost ook
daadwerkelijk door kan gaan. Daarnaast maken we ook kosten t.b.v. dit werk.
Denk bijvoorbeeld aan huisvestingskosten voor activiteiten in de wijk.
We gaan er vanuit dat we later dit jaar giften via de Bethelkerk of een andere
ANBI stichting kunnen laten lopen. We verwachten dat uw gift met
terugwerkende kracht aftrekbaar zal zijn van de belasting. Tot die tijd kunt u uw
giften overmaken op rekeningnummer:
NL19 ABNA 0929751426 t.n.v. R.A. Bouw CJ
O.v.v. Vrienden van Oost
Wilt u bijdragen aan dit werk of meer informatie? Neem dan contact op met:
Ton Valkenburg ton.valkenburg@hotmail.com / 06-19993700
Richard van Keulen richardvankeulen@gmail.com / 06-15854521
Ronald en Anneke Bouw vriendenvanoost@gmail.com/ 06-38088010

