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Als u Dwight en Letty wilt 
ondersteunen kunt u een gift 
overmaken naar de hervorm-
de gemeente in Dirksland. De 
diaconie heeft hier een spe-
ciaal banknummer voor hen:  
NL75RABO 0314130004 

 
Filipenzen 1:27 Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, 
of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u 
vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in 
het Evangelie, 
 
 

 

 

Eensgezind strijden: 
We kijken met dankbaarheid terug op 
het afgelopen seizoen waar wekelijks 
minimaal 50 vrouwen van soldaten bij 
elkaar kwamen voor een bijbelstudie. 
Een aantal van deze vrouwen kennen 
de Here Jezus niet, maar kwamen 
omdat er gratis kinderopvang is of 
omdat ze zo eenzaam zijn in een 
vreemd land. De band die we hier 
hebben gekregen door de bijbel te 
bestuderen en elkaar te bemoedigen 
en ondersteunen is zo bijzonder.  
 

Ik verbaas me ieder jaar weer over het feit dat deze vrouwen die zo vaak 
verhuizen, zich voortdurend kwetsbaar opstellen en “veel” van hun leven 
delen. Hierdoor ontstaan speciale vriendschappen. Elizabeth is zo’n 
speciale vriendin. Haar man werkt in de luchtmacht en is piloot op de 
radar vliegtuigen die het luchtruim boven Europa bewaken. Hij wordt 
voortdurend uitgezonden waardoor Elizabeth veel alleen thuis is met 4 
kinderen in de leeftijd van 1 tot 7. De meiden komen iedere zondag naar 
de kinderneven dienst waar ik de bijbelles verzorg en daardoor heb ik 
met hun kinderen ook een speciale band gekregen. Aangezien de man 
van Elizabeth de hele zomer is uitgezonden, komt ze met regelmaat naar 
ons huis om er even “tussenuit” te zijn.  
 

Eensgezind strijden:  
Omdat we zien dat verbondenheid zo belangrijk is voor deze militaire 
families hebben Elizabeth, Dwight en ik een familie conferentie 
georganiseerd die half september zal plaatsvinden. Tijdens deze 
conferentie zullen echtparen gaan kijken wat de bijbel zegt over het 
huwelijk en daarnaast zullen ze leren hoe de bijbel een hulpmiddel kan 
zijn om conflicten en problemen in een huwelijk op te lossen. 
Om de kinderen van deze stellen ook  een boodschap mee te geven 
organiseert Dwight tegelijkertijd een conferentie voor de tieners waar de 
kinderen van alles zullen leren over evangeliseren. 
Voor de jongere kinderen organiseer ik een vakantie bijbelschool. Er 
hebben zich al veel gezinnen opgegeven voor dit weekend en we vragen 
of u dit evenement in uw gebeden zal gedenken. 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
Eensgezind strijden:  
Ook deze zomer hebben we weer de nodige activiteiten georganiseerd in onze stal. De tieners 
vinden het zo leuk om hun vrienden te ontmoeten, lekker te eten en spellen te doen met elkaar. 
Dwight organiseert iedere donderdagavond een bijbelstudie voor vaders en hun tienerzonen. 
Deze studie wordt ook in de stal gehouden en is gebaseerd op een film van de tweede wereld 
oorlog. Ze kijken naar een gedeelte van de film waarna ze vanuit de bijbel bespreken welke 
eigenschappen Christelijke leiders moeten hebben en hoe dit in de praktijk kan worden toegepast. 
Er komen rond de 20 man naar de studie en Dwight en onze jongens kijken er iedere week naar 
uit.                                                                                                                                                                                       

 
Naast de bijbelstudies hebben we ook  een aantal teambuilding evenementen georganiseerd voor 
vaders en hun zonen. Omdat veel van deze vaders vaak weg zijn is het belangrijk om zulke 
contacten te stimuleren.  
 
Eensgezind strijden:  
Tot slot heb ik de afgelopen maanden veel bij mijn ouders geholpen omdat ze gezondheids 
problemen hebben. We zijn erg dankbaar dat we in Nederland wonen en dat ik wekelijks naar ze 
toe kan gaan om te hepen. Willen jullie ook voor hen blijven bidden?  
 

 

We willen u langs deze weg hartelijk bedanken voor uw 
voortdurende support en gebeden. 

 
Met vriendelijke groeten van Dwight, Letty,  

David en Ruben Grismore 


