
Mensen laten 
je thuisvoelen!
Zittend op een terrasje bij dorpshuis 'de Schakel'
wordt mij en mijn gast een kop koffie gebracht.
Gelijk ontstaat er een goed gesprek. Ik houd
ervan. Mensen laten je hier snel thuisvoelen, dát
is wel duidelijk.

In mij en mijn gasten is er een diep verlangen
dat de omgeving geestelijk zal opleven. Hoe is
het zo gekomen dat Midwolda e.o. in geestelijk
verval is geraakt? Wat is er nodig om tot nieuw,
geestelijk leven te komen? Dat is mijn zoektocht
in het Groninger land. Een ontdekkingsreis,
waarvan ik het einde niet weet. God gaat voorop
en verrast genadiger dan gedacht. Lees maar
mee!   

Mocht je bij het lezen kansen zien, zelf in
gesprek willen, mee willen blijven bidden en
steunen, neem contact met mij op via:
bert@nspired.nu | Tel: 06-54938508. 
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Even voorstellen...
Wat leuk dat je deze nieuwsbrief leest. Mogelijk
ben je geïnteresseerd in het werk dat ik als
kwartiermaker in Midwolda / Oostwold mag doen. 

Mijn naam is Bert Noteboom, ik ben getrouwd
met Christa en vader van drie kinderen. In de
stad Almere mag ik dienen als missionair
voorganger. In het land ben ik ook actief als
dirigent en spreker. Voor de Christelijke
Gereformeerde Kerk in Midwolda ben ik gevraagd
om als kwartiermaker aan de slag te gaan. 

Wat zou het mooi zijn als er een missionaire
gemeenschap / beweging ontstaat in Midwolda en
omgeving! Hierin werk ik samen met een aantal
andere mensen die zich diverse plekken in het
noorden van de provincie Groningen inzetten.



Dank voor alle prachtige ontmoetingen die er zijn
geweest en deuren die open zijn gegaan. 
Dank voor de moedige stap die de kerkenraad van CGK
Midwolda heeft genomen om zorg te dragen voor de
voortgang van het Evangelie, ook wanneer de eigen
gemeente kleiner wordt. 
Bid om een krachtig werk van de Heilige Geest in ons
en in de omgeving. Om zicht op Zijn hogere doelen en
verlangens. 
Bid voor (klein)kinderen en buren. Ga concreet één
minuut per dag voor iemand in (jo)uw directe omgeving
bidden. En schrijf de ontwikkelingen op.

“Wat een heerlijke Groningse Mosterdsoep hebben jullie!”
Hiermee complimenteer ik de bediende in
pannenkoekenhuis d’Olle Smidse. Mijn 93-jarige
overbuurvrouw bevestigt het direct: “Nergens vind je zo’n
lekkere Groningse Mosterdsoep. Tot aan de nasmaak toe is
het top.”

Zo ook de nasmaak van de 18 gesprekken die ik de
achterliggende twee maanden in het prachtige Groningse
land mocht voeren. Ik rolde van de ene bijzondere
ontmoeting in de andere. Unieke en mooie mensen. Met
liefde maakten ze een aantal uur van de dag vrij voor een
gesprek over God, kerk en (de omgeving van) Midwolda.
Een ieder met geheel eigen ervaringen, geloofsverhalen,
verlangens, dromen en kwaliteiten. 

In de gesprekken kwamen allerlei kansen en mogelijkheden
voorbij. Heipalen, om een nieuwe gemeenschap van Gods
liefde op te kunnen bouwen. Kinderwerk, Jongerenwerk,
Gebed, Zorg, BijEenkomsten en cursussen, noem maar op. 

In de komende tijd hoop ik, naast nog een aantal
individuele gesprekken, ook een groep mensen bij elkaar te
brengen. Samen kijken we of er ook een gezamenlijk
verlangen en bereidheid is om de kansen die God geeft
verder vorm te geven. 
Belangrijk is om in dit alles te zoeken naar Gods doel. Hij
vraagt ons Zijn pad te gaan. Zijn pad is niet een
geasfalteerde weg, maar het is het spoor van Gods
voetstappen die je navolgt. Hij gaat voorop. We zien op Zijn
grootheid. Hij kan iets scheppen wat er hiervoor niet was!

Bid & dank je mee?!

Uitnodiging: Woensdag 18 mei, 19:30u is er een speciale
visie en ontmoetingsavond in Dorpshuis ‘de Schakel’. Van
harte uitgenodigd dit bij te wonen. Opgave via
bert@nspired.nu | 06-54938508

Gods voetstappen volgen...

'Gods pad is niet
een geasfalteerde

weg, maar het
spoor van Zijn

voetstappen die je
navolgt.'


