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1 Petrus 3:15 
Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot 

verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de 
hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. 

 
Beste vrienden en familie,  
Wordt u wel eens gevraagd waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is? En 
weet u ook hoe u deze vraag kan verantwoorden en beantwoorden? 
Op de militaire basis in Brunssum, hebben we deze vraag de laatste 
maanden verschillende keren gehoord. Dwight werd gevraagd om over deze 
tektst tijdens de kerkdienst op de basis te preken.   
Kort daarna en werd mij gevraagd of ik tijdens  de Bijbelstudie met de 
vrouwen, mijn getuigenis wilde geven. In deze setting is het niet moeilijk om 
te vertellen dat onze hoop in de Heere God is. Dat we in ons leven de leiding 
van God mogen ervaren en dat Hij in alles voorziet wat we nodig hebben. 
Maar wat zeggen we tegen iemand die de Here God niet kent? Mensen die 
geen interesse lijken te hebben in God, maar wel herkennen dat wij “hoop”, 
“rust”, hebben en daar vragen over stellen. Wij worstelen daar soms mee, 
als we mensen op de basis ontmoeten die het moeilijk hebben maar niet 
open staan voor het geloof.  
Als gezin hebben we het hier ook vaak over, want de jongens vinden het ook 
niet altijd makkelijk om hun geloof uit te dragen, mede omdat ze de enige 
christenen zijn in hun klas/ stage. Ze krijgen regelmatig vragen van docenten 
en collega’s over het geloof en hoe reageer je dan op een positieve manier 
zonder prekerig of veroordelend over te komen.  
We zijn tot de conclusie gekomen dat we in contact moeten blijven met de 
Heere God. Dat we alleen, en als gezin, in Zijn Woord moeten lezen en dat 
we mogen vertrouwen dat de Helige Geest in ons woont en ons zal leiden 
als ons vragen worden gesteld.  
 
Op dit moment hebben we veel verschillende nationaliteiten in onze tiener 
clubs en Bijbelstudies. Mensen uit Duitsland, Schotland, Ierland, Nederland, 
Amerika, Polen, Korea, Engeland, Dominicaanse republiek en een paar 
tieners uit India. Voor velen van hen is Engels de tweede taal en aangezien 
wij allemaal weten hoe moeilijk het is om je in een andere taal te uiten, 
geeft dat meteen een verbondenheid. Ook is het leuk om van elkaars 
cultuur te leren. Ik heb laatst een aantal dames van mijn Bijbelstudie groep 
geleerd om Hollandse erwtensoep te koken en ik ben uitgenodigd voor een 
Koreaanse maaltijd.  
Door de omgang met deze gezinnen die verschillende achtergronden 
hebben, zien we ook verschillen in de beleving van ons geloof. Wat prachtig 
is het om van elkaar te leren maar dat de Drie-eenheid voor ons allen 
centraal staat.   
 
 

 
  

 

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 



 

We hebben half januari afscheid genomen van mijn zus Hilda en 
haar gezin. Ze zijn geemigreerd naar de USA om daar ook in de 
zending te werken en wonen nu dicht bij hun oudste zoon 
Kawika in Pensylvanie. Dit vertrek is vooral voor onze ouders erg 
moeilijk. Zouden jullie voor hen willen bidden? 

De Hervormde kerk in Oudewater heeft fietsen 
ingezameld voor het asielzoekers centrum bij ons in de 
buurt. De frima Maaijen heeft deze fietsen bij ons 
afgeleverd en daar hebben we de asielzoekers heel erg 
blij mee gemaakt.  

 Ik plan nog steeds wekelijks uitstapjes met Geneva. (Dit is de 12 
jarige dochter van mijn vriendin die vorig jaar is overleden) Meestal 
gaan we ergens lunchen en praten we over de dingen die haar bezig 
houden. Dit zijn heel andere onderwerpen dan waar ik het met mijn 
jongens over heb.  Geneva is dol op kinderen dus we gaan samen 
ook regelmatig oppassen bij militaire gezinnen zodat de ouders een 
avondje uit kunnen. Op den duur zal ze dit wel alleen kunnen doen, 
maar op dit moment is ze daar nog niet aan toe en genieten we van 
elkaars aanwezigheid.  

Dwight gaat binnenkort een week naar de States voor een Youth for 
Christ training. Hij krijgt in Europa een mentor taak om andere Youth 
for Christ zendelingen te begeleiden en te ondersteunen en deze 
training is daarop gericht. Hij vindt dit een leuke uitdaging en we zien 
ook dat onze collega’s dit nodig hebben. We plannen op dit moment 
maandelijks een maaltijd met de twee echtparen die in Duitsland 
werken, maar hopen dit op den duur uit te breiden met andere 
activiteiten. 

We willen u langs deze weg hartelijk bedanken voor uw voortdurende 
support en gebeden. 
 
Met vriendelijke groeten van Dwight, Letty, David en Ruben Grismore 


