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Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me 
cherchent me trouveront sûrement. 

 

Ik heb lief die mij liefhebben, wie mij ijverig 
zoeken, zullen mij vinden. 

 

Spreuken 8:17 

Buiten in De Hoge Vallei veel zware wol-
ken, zwanger van regen, maar nauwelijks 
water. Restricties voor het gebruik van 
water in de regio... het grondwaterpeil op 
een minimum. Dorpen in de omgeving die 
een waterleiding naar ons ondergronds 
reservoir leggen. Mensen zijn bezorgd, 
bang ook. Hoe belangrijk om innerlijk 
Jezus' levend water te mogen drinken – 
en daarna te kunnen doorgeven... 
 

Afgelopen voorjaar – volop nog in touw in de 
Hoge Vallei en in de gemeente te 
Carcassonne - zeiden allerlei signalen me 
dat het belangrijk was om een time-out te 
nemen en verantwoordelijkheden neer te 
leggen. Dat was niet gemakkelijk voor me, 
het werkveld is zo groot. Steeds werd echter 
helderder dat doorgaan op dezelfde manier 
geen optie was. 
 

Daarbij, het is immers niet mijn werk; als God 
niet voorop gaat, komt er niets van terecht. 
Na de zomer kon ik, in overleg met mijn 
thuisfront en het team van le Sarment, een 
deel van mijn taken voorlopig neerleggen. 
Reflectie is belangrijk en kostbaar omdat ik 
voor het grootste gedeelte in wat ik doe 
alleen sta en er in de Hoge Vallei geen 
teamlid beschikbaar is met wie ik alles kan 
bespreken. 
 
Doen en stoppen met doen 
Na het gemeenteweekend in september ben 
ik gestopt als verantwoordelijke voor de 
huisgroep, met het kinderwerk en nog wat 
taken. In praktisch opzicht bleef er echter 
genoeg te doen. De opgebouwde relaties 
met buren, kennissen en mensen uit de 
huisgroep gaan door. Ik zie God hierin 
doorwerken wanneer ze stukjes van hun 
leven aan me toevertrouwen en luisteren. 
Soms zeg ik toch 'ja' om de kinderen 

onderwijs te geven – en geniet ervan, want ik 
houd van hen. 
 

Sinds juni vertaal ik de meeste diensten van 
het Frans naar het Engels voor een groepje 
vluchtelingen uit Eritrea, Ethiopië en Irak. We 
hebben een mooie band met elkaar, mooie 
mensen in een moeilijke situatie. Een aantal 
van hen is gevlucht om hun geloof in 
Christus. Wat een blijdschap voor hen en 
ons om samen te kunnen komen en ons 
geloof te delen. Kinderen van één Vader. 
 
“Sabbatsjaar”, meer zijn dan doen... 
In een periode dat van alles “in de revisie” is, 
is wat er gebeurt lastig onder woorden te 
brengen. Het gaat in deze tijd niet zozeer om 
'doen', meer om 'zijn' – met Hem Die me hier 
riep. Voordat die rust kwam, was er aardig 
wat op te ruimen en op een rijtje te zetten. 
En, onderweg in meer 'stilte', besefte ik dat 
dit innerlijk nog harder werken is dan 
daarvoor. 
 

Wat kostbaar. Eindelijk tijd om meer 'stil te 
staan' en te bidden, om na te denken, te 
lezen, het aquarelleren weer op te pakken en 
korte wandelingen te maken in de 
schitterende herfstkleuren van dit gebied. 
Wat werd dit een kostbare tijd met God, in 
een wonderlijke balans van rust en 'doen', 
om (gaandeweg) te gaan begrijpen wat hier 
de afgelopen vier jaar is gebeurd en Zijn 
stem beter te leren verstaan. 

Lieve allen, 

gebed boven en voor Limoux 

Alweer zit een dakloze met drie honden op 
de grond voor de supermarkt. Deze keer 
heb ik niet zo'n zin om te vragen wat hij 
eten wil, maar in de rij voor de kassa moet 
ik toch wachten, dus doe ik hem een 
voorstel en haal snel wat hij kiest. Bij hem 
gehurkt in de hete zon, geef ik ook zijn 
honden water, praat een poosje met hem, 
vraag zijn naam... Een mooie naam…  
 

Terwijl ik peinzend naar de auto loop, roept 
een man op de parkeerplaats: “God zal het 
je vergoeden.” Wat?! Ik loop naar hem toe 
en vraag waarom hij dit zegt. Alweer een 
triest verhaal, waarbij hij zich 
verontschuldigt: als moslim koopt hij soms 
ook alcohol voor zwervers. Ik vraag of hij 
beseft hoeveel God van hem houdt... een 
mooi gesprekje ontstaat...Terwijl ik wegrijd, 
zie ik hem tegen de zijmuur een blikje bier 
achterover slaan. In mijn hart brandt het 
voor de velen die zo arm zijn, praktisch en 
geestelijk.   
 

Hoe lief heeft God hen, en wie vertelt ze 
dat, wie trekt met hen op... 



`Zo weinig mensen in deze streek kennen 
God. Ik hoop dat ze God zullen leren kennen. 
Niet alleen voor het eeuwige leven, maar ook 

om vandaag met Hem te kunnen leven.` 

European Christian Mission (ECM) 
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | 

Anke van der Sluijs is financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt haar 

steunen door een gift over te maken 
via www.ecmnederland.nl/geven naar 
IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. 
Stichting ECM-Nederland, Deventer 
o.v.v. “fonds van der Sluijs” | ECM-

Nederland - Postbus 861 - 7400 AW 
Deventer – Nederland   

0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 
 www.ecmnederland.nl 

 

Anke van der Sluijs - Lot. no. 8 
Avenue Fontaine de la Constance 

11190 Luc sur Aude 
www.egliselesarment.fr 

www.zendelinge.nl  

verlangt 
Frankrijk  

liefde 

Thuisgehaald bij zijn hemelse Vader 
Terwijl ik met een doof geboren 
meisje in de bergen was, kreeg ik het 
bericht dat mijn vader in het bijzijn 
van mijn moeder plotseling is 
overleden. Na een goedgevulde dag 
in bijna zestig jaar samen, zaten ze 
even heerlijk bij elkaar, gewoon en 
warm, toen plots zijn hart stilstond. 
Hij was hier al zo lang op voorbereid, 
verlangde naar zijn hemelse Thuis 
maar deed tegelijkertijd wat hij kon 
op de boerderij, in de tuin en voor 
Ma, hun kinderen en anderen. Een 
schok voor ons allen, toch zoveel 
dankbaarheid voor zijn leven. Een 
waardige begrafenis volgde; die van 
een Koningskind, met de regenboog 
boven zijn graf! Pap is Thuis. “Tot 
straks lieve Pap.”   
 

Ik ben dankbaar dat ik een aantal 
weken bij onze moeder kon blijven, 
om voor haar eenvoudiger te maken 
wat Pa altijd deed. Dankbaar om nu 
tijd met mijn familie te kunnen 
doorbrengen, thuisfront en de 
gebedsgroep te ontmoeten, om 
'onderweg' een stukje samen op te 
trekken. 
 
Hoe verder  
In februari hoop ik terug te keren 
naar Aude, ik mag het de komende 
tijd nog rustig aan doen. Ik verwacht 
dat God me hierin zal leiden en me 
zal laten zien, hoe ik meer kan 

broers en zusters uit Eritrea en Irak 

retraite ECM, verwenmoment na stilte-tocht 

Van de thuisfrontcommissie  
Zoals jullie hebben kunnen lezen in 
het verslag van Anke, heeft zij 
eigenlijk wel een heftig jaar achter 
de rug. Een sabbatsjaar neem je 
niet zomaar, meestal is daar heel 
wat aan vooraf gegaan. Ook mist 
Anke een maatje in haar directe 
omgeving met wie ze de dagelijkse 
dingen kan bespreken, etc. Daarom 
is een thuisfrontcommissie (TFC) 
van grote betekenis. Keuzes maak 
je niet zomaar even tussendoor en 
hebben vaak een emotionele lading. 
Overleg via de mail of via de 
telefoon is gewoon onmisbaar. En 
met de TFC kun je in vertrouwen 
aangeven wat je blij maakt en wat je 
verdriet doet.  Je hoeft niet op je 
woorden te passen, want ze worden 

daar niet op een goudschaaltje 
gelegd. En dat heeft ieder mens 
nodig, zeker als je ver verwijderd 
bent van je ‘roots’. Zo blijven we als 
TFC sterk betrokken bij Anke en 
haar werk en heeft Anke het gevoel 
dat ze geruggensteund wordt door 
haar thuisgemeente.  
 
Ook u als meelevende achterban 
bent onmisbaar voor Anke. Zonder 
uw gebed, medeleven en financiële 
ondersteuning, zou zij haar werk 
niet kunnen doen. Wij zeggen u 
daarom hartelijk dank voor uw 
steun, in welke vorm dan ook, in 
2017. We hopen dat u hiermee 
doorgaat, ook in 2018. Gods zegen,  

 
Janny, Jan en Hans. 

Herfst in de wijngaarden 

uitreiken in de Hoge Vallei en wellicht 
qua tijd minder meebouwen aan de 
gemeente in Carcassonne. 
 

Hoe het ook verder gaat; thuisfront, 
gebedsgroep en ECM denken en 
bidden mee, hoe kostbaar is dat! 
 

Aan iedereen een gezegend 2018 
gewenst, onder de vleugels van de 
Almachtige! 

Anke 
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