Lieve familie en vrienden,

“Wáár ga je naartoe emigreren?” De man
deinst achteruit bij het antwoord. “Italië?!
Zou je dat wel doen?!” Wel grappig, waar
mensen een paar maanden geleden je
bijna verliefd om de hals vielen bij
hetzelfde woord, houden ze nu minstens
1,5 meter afstand.
Toen we druk bezig waren met afscheid
nemen hier en daar en dozen aan het
inpakken waren, werd langzaam maar zeker
duidelijk dat we helemaal niet konden gaan.
Judah kon niet meer van zijn klas afscheid
nemen en trakteren, geen laatste kinderfeestje voor Jezra, geen overdrachtsdatum
meer voor de sleutel van ons Italiaanse huis,
geen uitzenddienst meer, geen open grenzen meer en… geen huis in Nederland meer!
Een plek om tot rust te komen
Wat hadden we een ontzettend intensieve en
drukke tijd achter de rug met veel onzekerheden, veranderingen etc. De eerste weken
in het vakantiehuisje waren we vooral heel
erg moe maar er is geen betere plek om tot
rust te komen dan hier, midden in het bos en
omgeven door natuurgebieden. Dank God.
“Mam, zijn mijn speelboodschapjes
ook in een doos?
Wanneer kan ik daar weer mee spelen?
Pappie, Verona is jouw lievelingsstad hè?
Zullen we gewoon stiekem vannacht
als het donker is naar Italië rijden?”
Hoewel het dubbel blijft en het niet bepaald
ideaal is zo’n ‘in between ‘tijd zonder dat je
weet wanneer je wèl kunt gaan en we
allevier onze up’s en down’s hebben…
overheerst eigenlijk dankbaarheid, goede
sfeer en weten we ons gedragen en geleid
door onze God.

We maken wandelingen of fietsen in de
natuur, lezen goede boeken, leren Italiaans,
houden contact met Italië, geven thuisonderwijs en doen alle dingen waarmee de
dag zich al snel vult met een gezin ☺
En we zijn deze weken bezig geweest met
het opknappen van een vakantiehuisje op
het chaletpark waar we verblijven. Een eigen
plek voor als we met verlof naar Nederland
komen en om familie en vrienden voor een
klein prijsje mee te laten genieten van het
geweldig mooie Brabant. Het huisje ligt
midden in een natuurgebied in Diessen en
ligt op 15 min. afstand van Safaripark
Beekse Bergen te Hilvarenbeek. Het chaletpark ligt in verbinding met een Landalpark
(www.landal.nl/parken/duc-de-brabant) dat
van dezelfde eigenaar is en er mag daardoor
gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten
op het Landalpark, zoals buitenzwembad,
midgetgolf, snackbar, speeltuintjes etc. Op
onze site www.casadellavitaverona.nl kan je
de komende tijd meer informatie vinden.
Maar heb je voor de komende zomer al zin in
een weekje Brabant? Mail of bel ons!
De gevolgen van de coronacrisis
Italië is inmiddels een heel ander Italië dan
waar wij in de kerstvakantie zijn geweest. We
merken dat de impact van de Coronacrisis
groot is op onze vrienden daar, het raakt hun
werk, financiën, psyche, gezinsleven, de hele
samenleving… een teamlid van de ECM in
Italië zei dat je het ‘post-corona Italië’ kunt
vergelijken als een land na oorlog; economisch en mentaal ingestort. We weten niet
helemaal goed wat we kunnen verwachten,
maar we weten wel dat het vaak de crisissen
zijn waarin mensen weer op zoek gaan naar
meer dan het tastbare leven alleen. We
bidden voor onze toekomstige buren, stad en
land.

Ons vakantiehuisje die we aan het opknappen zijn.
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Gezegend is de mens die op de HEERE vertrouwt,
wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een
boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels
laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet
als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar
van droogte deert hem niet en hij houdt niet op
vrucht te dragen. Jer. 17: 7&8

verlangt

Italië

hoop

Dank
• voor de manieren waarop we voor de
‘lockdown’ nog wel afscheid hebben
kunnen nemen.
• dat de verhuizing vanuit Breda goed
verlopen is en we dat hebben afgerond.
• de fijne plek waar we nu tijdelijk
wonen.
• de mogelijkheid van de online
uitzenddienst.
• dat de ‘lockdown’ vanaf mei al wat
versoepeld en de overdrachtsdatum
van ons huis gepland staat op 15 juni

Italië is door de coronacrisis hard geraakt. Het
land is in economische en mentale zin ingestort.
Italië heeft Gods boodschap van hoop nodig.
Bid
• dat we de kinderen steeds weer goed
mogen begeleiden in deze rare tijd,
voor hun helemaal ongrijpbaar.
• dat we steeds de rust weer kunnen
vinden in de Heer en in Zijn plan met
ons.
• dat we deze laatste weken in NL
samen als gezin het fijn mogen
hebben, ook als emoties wat sneller
hoger oplopen
• voor de online uitzenddienst
• dat de overdracht van het huis door

zal gaan en er geen uitstel o.i.d. meer
nodig is
• voor onze nieuwe buren in Italie, die
deel zijn van de boerenfamilie waarvan
we het huis/ boerderij kopen
• Voor goed contact met deze familie,
open en voorbereide harten voor het
Evangelie
• voor het gebied waar we gaan wonen,
de boeren en stadswijken waar geen
kerk aanwezig is (zo’n 100.000
mensen)

In Italië beginnen bepaalde dingen nu
langzaam weer een beetje op te
starten dus ook notariskantoren en
makelaar. Het is voor ons nu even
afwachten wat de nieuwe overdrachtsdatum van ons huis in Italië wordt , we
verwachten nu dat we in de week 15
juni kunnen vertrekken. D.V. zondag
middag 14 juni willen we in ieder geval
een online uitzenddienst organiseren.
Daarover horen jullie binnenkort meer.

Samen klussen in het vakantie huisje

We hoeven ons niet te vervelen

Deken actie
Vanuit de achterban wordt er
een mooie actie voor Jacob en
Janneke georganiseerd. Plonie
Ridderhof maakt lappendekens
in alle soorten en maten.
De opbrengst hiervan wordt
gestort in het fonds van den
Bogerd van de ECM. Stuur een
e-mail naar teuntje-s@vaart.net
als u hierin geïnteresseerd bent.
Een mooie kans om uw huis of
picknick gezelliger te maken en
Jacob en Janneke te steunen!

Heel hartelijk bedankt voor alle
appjes, mailtjes, berichtjes etc. waarin
jullie vragen hoe het met ons gaat.
Doet ons heel goed om te weten en te
merken dat er zoveel lieve mensen
aan ons denken en voor ons bidden.
Ook voor jullie heel veel sterkte!
Allereerst steeds weer terug te pakken
naar het ‘leven bij de dag’ maar ook
voor de manier hoe het virus jullie
raakt.
Jacob & Janneke,
Judah en Jezra

COLOFON

Hutten bouwen in het bos is favoriet!

Waar kan je beter tot rust komen, dan
midden in het bos en natuurgebied

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.
Familie Bogerd is financieel afhankelijk
van giften. Je kunt hun steunen door
een gift over te maken via
www.ecmnederland.nl/geven of op:
IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v.
Stichting ECM-Nederland, Deventer
o.v.v. “fonds Bogerd”
ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18
7421 ZC - Deventer -Nederland
0570-637537
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl
Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u
heeft aangegeven deze publicatie te willen
ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacystatement

Financiële toezegging - ondersteuning zendingswerk fam Bogerd - Italië

European Christian Mission Nederland
Postbus 861, 7400 AW, Deventer
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000
Ondergetekende

❑* Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)
❑* Maakt zelf over

Het bedrag van: ❑*€10,00

❑*€15,00 ❑*€25,00 ❑*€50,00 ❑*anders: €………….

Bestemd voor: ondersteuning zendingswerk fam Bogerd Italië
Frequentie: ❑maand* ❑kwartaal* ❑half jaar* ❑jaar* ❑eenmalig*
* Aankruisen wat van toepassing is

Naam: ______________________________________________________
Adres: ______________________________________________________
Postcode: ________________Plaats:_____________ _________________
Land: __________________ _ E-mail:_____________________________
IBAN:
Telefoon: ________________________
Datum ondertekening ___ -___ - 20____
Handtekening: ________________________________________________
datum ingang machtiging (dag-maand-jaar): _____ -_____ - 20____
U kunt deze machtiging ook digitaal invullen via: www.ecmnl.nl/steun-bogerd of dit formulier opsturen naar
ECM Nederland - Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC Deventer of afgeven bij een TFT lid van de familie Bogerd.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European Christian Mission Nederland
om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepamachting worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u te alle tijde stoppen door contact op te nemen met ECM.

