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NIEUWS 

Met rugzakken de wereld over 
en Kerst ver van huis 

Op dit moment zijn onze outreach-teams vanuit Nederland onderweg. Er zijn de komende tijd 
meerdere teams op verschillende plaatsen in deze wereld zoals: Thailand, Myanmar, China, de 
Filippijnen, Indonesië, Nepal, India, Bangladesh, Griekenland en Israel.


Wat onze discipelschap trainingsscholen onderscheidt van andere Bijbelscholen is dat de 
leiders van onze scholen bereid zijn om zes maanden lang in een community hun levens te 
delen met jonge mensen. Daarvan trekken ze drie maanden samen met hun studenten, met 
rugzakken, de wereld over. Niet thuis voor de gezellige Kerstdagen, maar ver van hun familie en 
vrienden om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn midden in deze wereld.


Onze schoolleiders en staf doen dit jaar na jaar. Hoe uniek is dat in een wereld waar veel draait 
om ‘zelf'. Als ze als team door moeilijkheden gaan dan zeggen ze tegen elkaar: “Weet je nog 
wat we hebben geleerd in de klas? Romeinen 6  - ‘die to yourself’.”

Hoe bijzonder is dat? Op andere momenten slaan ze juist een arm om 
elkaar heen. Maryse, onze dochter, is een van hen. Ze leidt op dit 
moment een team in de Filippijnen.


We zullen haar missen bij de kerstmaaltijd, maar tegelijkertijd zijn we blij 
dat ze bereid is te gaan om juist met Kerst een lichtend licht te zijn. Het 
nieuws van Jezus en vrede op aarde is geweldig om over te zingen, 
maar vooral bedoeld om te verkondigen aan de meer dan drie biljoen 
mensen in deze wereld die nog nooit over Jezus hebben gehoord. 
Stiekem zijn we toch een beetje trots om leiders te mogen zijn van 
Jeugd met een Opdracht Nederland (JmeO), een geweldige wereldwijde 
zendingsbeweging. We wensen alle teams een gezegende Kerst toe!


Bidden jullie mee voor al de teams die op dit moment onderweg zijn?


We wensen jullie een gezegende Kerst! 
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Voor ons is een nieuw seizoen  
aangebroken 
De natuur kent verschillende seizoenen. Het 
winterseizoen betekent voor ons genieten van de 
open haard en samen zijn met familie. Het met 
elkaar vieren van Kerst. Stilstaan bij en het vieren 
van de geboorte van Jezus is voor ons altijd een 
bijzonder moment in het jaar.


Ook het leven kent seizoenen en voor ons is de 
geboorte van een nieuw seizoen aangebroken.

• De eerste stap is gezet.

• Angelique heeft haar baan opgezegd. We geven 
100% van onze tijd voor de missie van Jeugd met 
een Opdracht.

• We zijn op 3 november ingezegend als nationaal 
co-leiders van Jeugd met een Opdracht 
Nederland. Onze co-leider is Steve Ashworth.

• De eerste maand zit er alweer op.


We krijgen steeds meer de indruk dat dit een 
seizoen gaat worden van geboorte van nieuwe 
dingen. Geboorte van nieuwe bedieningen van 
jonge mensen die geroepen worden door God. 
Geboorte van nieuwe innovatieve ideeën, maar 
vooral geboorte van nieuwe geestelijke 
bewegingen die voortkomen uit dat wat de Heilige 
Geest aan het doen is in Europa.


We geloven dat we  aan de vooravond staan van 
een frisse beweging en doorbraak van het werk 
van de Heilige Geest in Europa en in ons land. Er zijn zoveel voortekenen zichtbaar. Een 
beweging van redding en bekering in dit continent. Een beweging waardoor de volgende 
generatie terugkeert naar Jezus, waardoor jonge mensen gaan wandelen in de ‘Jesus mission’. 
Jezus bekend maken tot aan de uiteinden van de aarde.


- Jeugd met een Opdracht wil voor de lokale gemeente 
een springplank zijn voor zending. Een beweging die 
jongeren omarmt, vrijzet en traint om te gaan gaan waar 
God ze zendt.


-Investeer door ons (Freek & Angelique ) heen in het werk 
van Jeugd met een Opdracht Nederland.


5 Finishing lines of the great commission: 
- Alle volkeren bereikt

- De Bijbel beschikbaar voor iedereen

- Een kerk binnen bereik voor iedereen 

- Verkondigen tot iedereen het heeft gehoord 
- Compassie en rechtvaardigheid 

Jonge mensen kunnen meer dan je denkt! 
Laten we jongeren vrijzetten in hun roeping! 
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3 november zijn we  ingezegend als nationaal  
co-leiders van Jeugd met een Opdracht 

Nederland

“Ga heen en maak   
alle volkeren tot 
mijn discipelen” 

- JEZUS -
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Samen sterk 
Dit is voor ons volop een seizoen van support raising. Daarom lees 
je op dit moment regelmatig in onze brieven over financiën. We 
krijgen nog steeds vaak de vraag of we een salaris krijgen van 
JmeO. Het antwoord is ‘nee’. JmeO is een vrijwilligersorganisatie 
met ongeveer 20.000 medewerkers wereldwijd en betaalt geen 
salaris. Wil je weten waarom we zo gaan leven en waarom we jou 
vragen om onze partner in missions te worden? We komen graag 
langs om ons verhaal te vertellen. Wil je met ons afspreken, dat 
zouden we heel erg leuk vinden. Mail ons dan even: 
freekvanbalen@me.com  


- We kunnen dit werk alleen maar doen op basis van een sterke achterban en met een 
vriendenkring die partners willen zijn in de opdracht die God heeft gegeven. Samen 
staan we sterk. 

- Wij mogen leven in geloof en gaan de uitdaging aan om 100% afhankelijk te zijn van 
God in onze financiën. 

- We hebben in totaal nog 1485 euro per maand nodig. 

- We geloven dat we samen met jullie sterk staan en dit 
samen kunnen verwezenlijken. Help en bouw mee! 
Investeer door ons heen in het bouwen van het werk van 
Jeugd met een Opdracht.


- De bijgevoegde kaart geeft je een indruk over de 
omvang en  reikwijdte waar je deel van wordt als je onze 
partner in missions wordt.


- Willen jullie God vragen wat Hij tegen jullie zegt. 
Misschien daagt hij jou wel uit om te geven in geloof.




Gebed 
We hebben op Facebook voor de thuisbidders een gebedsgroep 
aangemaakt. We bidden op dit moment ook elke donderdag van 
7.00 tot 8.00 uur en elke tweede zondag van de maand van 20.00 tot 
21.15 uur bij ons aan huis. Laat even horen als je mee wilt bidden 
voor ons en voor het werk van Jeugd met een Opdracht.  

Gebedspunten zijn:

- Wij willen in dit seizoen vooral gebruikt worden om aan te wakkeren.       

2 Tim 1:6 ‘To Fan into Flame’ de gaven die God je heeft toevertrouwd.

- Inzicht en wijsheid voor het leiden van JmeO Nederland.

- Dat we Gods stem mogen verstaan en nog meer mogen begrijpen wat 

Hij zegt.

- Dat we zelf vol mogen zijn van de Heilige Geest.

- Dat onze tijd niet geroofd zal worden.

- Voor nog meer voorbidders om ons heen.

- Voor groei van onze vriendenkring.

- Dat we het benodigde bedrag voor maandelijkse ondersteuning mogen gaan bereiken.

- Wonderen van financiële voorziening, ook voor de reizen die we gaan (blijven) maken. 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Ons gezin 

Robin 
Betrekt begin 2019 zijn appartement in Aalsmeer. Hij heeft begin dit jaar zijn baan opgezegd om 
als startup en als zelfstandig ondernemer een bedrijf van de grond te trekken met twee andere 
compagnons. Een grote stap, want ze hebben dit gedaan zonder investeerders. Dit betekent de 
eerste maanden geen inkomen en al je tijd investeren. Het bedrijf heet Oeraudio en brengt 
audio apparatuur op de markt, met name gericht op ouderen en dementerenden. Hun 
assortiment is steeds breder aan het worden. Neem maar eens een kijkje op hun website.

Dennis 
Is eind november opnieuw naar Oostenrijk vertrokken. Zo mooi hoe hij zich de afgelopen jaren 
heeft ontwikkeld als professioneel snowboard- en skileraar. Naast zijn Engels spreekt hij 
inmiddels vloeiend Duits. Mooi om te zien hoe hij in deze snowboard community van super 
sportieve jonge mensen geniet van het werken in de natuur. Het is wel intensief, want je staat 
elke dag, 7 dagen per week, om 9.30 uur klaar bij de lift om te zien wie zich inschrijft voor de 
lessen. Van klein tot groot, van groepsles tot privé les.

Maryse 
Is verhuisd naar JmeO Amsterdam en is fulltime staf op de Urban Presence DTS. Ze leeft ook 
uit geloof en werkt binnen dezelfde organisatie. Gelukkig was ze in Amsterdam al betrokken 
voordat wij landelijke leiders van JmeO werden. Dit betekent dat wij in Amsterdam de ouders 
zijn van Maryse en Maryse daar niet ‘de dochter van’ Freek en Angelique genoemd wordt. Dat 
vindt ze prachtig. Op dit moment is ze op outreach met haar team in Azië, waar ze een team 
mag leiden. Mooi om te zien hoe ze als 21-jarige verantwoording krijgt, neemt en hoe ze groeit 
in haar leiderschap.

Marcella 
Onze pleegdochter die bijna 12 jaar bij ons heeft gewoond is afgelopen week vanuit het 
gezinshuis waar ze verbleef verhuisd naar een zelfstandige 1-kamer woning. Ze zal de komende 
drie jaar begeleid worden in het zelfstandig wonen. Fijn dat onze overheid zo goed zorgt voor 
kinderen die uit disfunctionele situaties komen en er eigenlijk alleen voor staan in het leven. 
Mooi om als gezin, familie en vrienden een netwerk voor haar te mogen zijn, dat voor haar als 
familie is geworden. Onze kinderen zijn broer en zus geworden en ze noemt ons papa en 
mama. Afgelopen week is ze 18 jaar geworden. God heeft haar leven in Zijn hand. 


Verhalen en vooruitblik 
Afgelopen jaar zat weer vol bijzondere verhalen. Het komende jaar hopen we natuurlijk opnieuw 
een aantal reizen te kunnen maken. Maar eerst moeten we settelen in onze nieuwe rol in dit 
nieuwe seizoen. Onze eerste prioriteit ligt nu bij JmeO Nederland en daarnaast bij het 
opbouwen van een goede vriendenkring, voor gebed en financiën. Maar we zijn zeker van plan 
een aantal reizen te maken. In februari hopen we een reis naar Bulgarije en Roemenië te maken 
en in juli zullen we in Bulgarije de hoofdsprekers zijn op een groot Family Camp.
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Afgelopen jaar hebben we bijzondere dingen meegemaakt. De reis door 
Bangladesh, het onderwijs over het Vaderhart van God in het weeshuis 
voor jongens was zeer indrukwekkend. We zijn gevraagd om terug te 
komen. Er ligt een vraag aan Angelique en mij om samen onderwijs te 
komen geven aan een groot aantal gezinnen van YWAM Bangladesh. 
We bidden dat de Heer ook in de financiën voor deze reizen zal gaan 
voorzien. We zijn gevraagd om deze zomer weer in de DTS te komen 
spreken in YWAM Constanta (Roemenië) en YWAM Griekenland. 


Ik denk terug aan de jonge Hindoe vrouw in Bangladesh die vroeg of ze 
bij een van de lesweken mocht komen zitten om te luisteren. Ze had in 
het begin vooral interesse in ons omdat we westerlingen waren, maar 
gedurende de week opende ze haar hart voor Jezus en zag je dat haar         
ogen veranderden en begonnen te schijnen. Zo bijzonder.


We zijn in Litouwen geweest voor de Europese leiderschap school van 
YWAM. We zijn in Georgie geweest voor onze West-Europese YWAM 
leiders ontmoeting, met leiders vanuit heel Europa. We hebben 
lesgegeven in een DTS in Frankrijk, op de grens van Spanje en we 
hebben lesgegeven in een DTS in Finland. Bijna teveel om op te noemen.


We zijn op een leidersbijeenkomst geweest in Nijkerk, hier mocht ik 
JmeO vertegenwoordigen als landelijk leider. Dit werd georganiseerd 
door Europe Shall Be Saved. We waren met 200 leiders vanuit heel 
Europa, verschillende voorgangers, leiders van netwerken en 
organisaties. Met één doel: samenwerken om Europa ter bereiken en 
velen terug te brengen bij Jezus.


Een bijzonder getuigenis van drie jonge mannen. Een is de zoon van 
een minister in Hongarije. Tijdens een outreach in Afrika werd hij 
krachtig aangeraakt door de Heilige Geest en had hij een zeer krachtige 
encounter met God. Terug in Boedapest is hij, samen met nog twee 
jongens van in de 20 jaar, elke donderdagavond van 20.00 uur in de 
avond tot 5.00 uur in de ochtend gaan bidden. Dit begon ongeveer drie 
jaar geleden. In zes maanden tijd groeide hun bidstond van drie 
studenten naar 2000 tot 3000 jongeren. Tijdens deze bidstonden komen 
jongeren tot geloof. Nu verspreidt het over verschillende groepen in 
Hongarije. God is zo goed.

Zo kunnen we nog vele verhalen vertellen, juist en vooral ook over wat 
God aan het doen is in Europa. 

 

Wil je dienen en meewerken? 
Wil je meehelpen bouwen. Er zijn mogelijkheden om parttime mee te 
werken. Ben je een boekhouder of wil je meebouwen aan nieuwbouw of 
wil je dienen in onderhoud, er is heel veel hulp nodig en welkom in 
Amsterdam of Heidebeek.


BEDANKT VOOR JULLIE LIEFDE & SUPPORT 
We zijn erg dankbaar voor wat God dit seizoen heeft gedaan en voor Zijn 
voorziening op verschillende gebieden. Dankbaar voor een groeiende 
vriendenkring met mensen die ons ondersteunen in deze opdracht, een 
groep bidders en mensen die ons bemoedigen. We zijn dankbaar voor 
ons gezin, familie en vrienden. Dankbaar dat we door jullie steun kunnen 
wandelen in de grote opdracht. Dat we kunnen uitgaan, mensen 
bereiken, bemoedigen en trainen. Dat we op zoveel plaatsen tot zegen 
mogen zijn voor veel mensen. God heeft veel gedaan en we zien uit naar wat Hij nog meer gaat 
doen. We zijn vervuld met dankbaarheid.
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Bedankt

www.zending.eu

freekvanbalen@me.com
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