
Ontzettend bedankt voor jullie gebeden! De vlucht naar 
Nederland ging veel beter dan de vlucht naar de VS. De 
kinderen waren wat rustiger en ze sliepen zelfs enkele 
uren. Dat was een grote opluchting en zegen! 

We hadden maar een paar dagen om te vechten tegen de 
jetag voordat ik (Jenni) naar Jeugd met een Opdracht in 
Amsterdam vertrok voor een singer-songwriter workshop. 
Gedurende drie dagen had ik de geweldige mogelijkheid 
om nieuwe mensen te ontmoeten en belangrijke sleutels 
te leren over het schrijven van liederen. Één van de dingen 
die me raakte was toen Graham Kendrick deelde over het 
verschil het scheppen en het ontdekken van onze 
toekomst. Vaak denken we dat we dat we iets moeten 
maken van onszelf. Daar zit zeker waarheid in, maar ik denk 
dat er nog een grotere waarheid is: God had een doel in 
zijn hart toen Hij ons schiep. Dus het gaat erom dat we 
ontdekken welke dromen Hij voor ons leven heeft en de 
goede stappen zetten in die richting. 

Misschien vraag je je af, wat heeft dit te maken met het 
schrijven van liederen? Voor mij, zeker in dit seizoen waarin 
ik bezig ben met het voorbereiden van het uitkomen van 
mijn CD, kan ik soms de druk voelen om er zelf iets van te 
maken. Dit was een goede herinnering voor mij dat dit 
alles, het schrijven van de liederen en het opnemen, echt 
iets van God is. Hij heeft op een bijzondere manier 7000 
euro voorzien voor het opnemen en heeft sindsdien nog 
zoveel meer gedaan. Dus terwijl ik een goede rentmeester 
moet zijn en ernaar zoek om een goed product af te 
leveren, ligt het eigenlijke succes van dit project helemaal 
in Zijn handen en in Zijn hart. En ik ben zo dankbaar voor 
die waarheid. 

Nu zijn we terug op Heidebeek en voelen we ons goed 
op onze plek. Ons verlof in de VS was heel verfrissend en 
het gaat heel goed met ons relatie met elkaar en met God. 
Het is een eer om te dienen als zendelingen in Nederland 
en we zijn jullie zo dankbaar dat jullie dit mogelijk maken. 
We bidden dat ook jullie gezegend zullen zijn door het 
deelzijn van onze reis. 

veel liefs en veel zegen, 
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