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“Getuigen” 

Een paar weken geleden zat Ruben op school in de Nederlandse les, toen de docent vroeg of Ruben zijn oren 

wilde bedekken. Vervolgens vertelde de docent dat hij niet kon geloven in een God die toestaat dat er zoveel 

leed en verdriet in de wereld is. Ruben dacht hier de rest van de les over na en besloot de docent in de pauze 

op te zoeken in de leraren kamer en vroeg de docent of hij even met hem kon praten. Ruben vindt het soms 

moeilijk om in het Nederlands te getuigen, maar hij zei later: “De Heilige Geest gaf me precies de woorden 

die ik moest zeggen.” Hij vertelde de docent het verhaal van Job en hij vertelde ook dat een goede vriend 

van hem op tragische wijze was gestorven en dat iedereen in de kerk bij elkaar kwam om elkaar te 

ondersteunen en bemoedigen. Mede daardoor ervaarde hij steun en kracht van de Heere God in een 

moeilijke tijd. Vervolgens vroeg Ruben waarom de docent wilde dat hij zijn oren bedekte. De docent zei dat 

hij met mensen die een religieuze achtergrond hebben heeft gesproken en die nooit een antwoord weten. 

Ruben vertelde toen dat in de meeste religies mensen op zoek gaan naar God, maar bij het Christendom 

komt God naar ons toe om ons door het leiden en sterven van de Heere Jezus de redden van onze zonden. 

 

In ons Youth for Christ werk bespreken we veel van zulke vragen door samen de bijbel te bestuderen. 

Hierdoor hopen we dat de jongeren beter voorbereid zijn om hun geloof te verdedigen en om het evangelie 

uit te dragen. Door deze studies en gesprekken hebben 3 tieners zich opgegeven voor een zomer zendings 

project. Onze Ruben hoopt 2 maanden naar Echo Ranch Bijbel kamp te gaan in Alaska (waar wij 10 jaar 

hebben gediend) en twee andere tieners gaan naar Hongarije om daar evangelistie werk te doen.  

 

“De Race” 

Om een groep tieners op de basis te bereiken die nog niet naar onze clubs komen, 

hebben we de afgelopen 4 maanden “De Race” georganiseerd. De Race bestaat uit 2 

teams, oranje en groen en ieder team kan punten behalen door nieuwe jongeren uit te 

nodigen en door spellen te winnen. Dit is een ontzettende leuke competitie geworden 

met gekke spellen en leuke wedstrijden tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Iedere 

maand hebben we rond de 40 tieners en we hebben zelf een avond georganiseerd waar 

de ouders ook mee mochten doen.  
 
 
 

 
 

1 Petrus 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus 
Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw 
geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit 
de dood, waardoor wij leven in hoop. 

 



 
Moeder dochter High Tea uitje: 
We hebben al een aantal keer een vader/zoon activiteit georganiseerd om de banden tussen ouder en kind 
te versterken en nu vroegen de moeders/ dochters of we ook iets voor hen konden doen.  
Dat is het samen maken en nuttigen van een high tea geworden. In totaal hadden we 15 moeders en 18 
dochters en ik heb mijn vriendinnetje Geneva meegenomen omdat haar moeder (mijn vriendin) bijna twee 
jaar geleden is overleden.  Het was een ontzettende leuke dag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

wensen u gezegende Paas dagen toe. 
 

Met vriendelijke groeten van Dwight, Letty,  
David en Ruben Grismore 

Dwight en Letty Grismore 
Kloosterstraat 55 
6374 EN Landgraaf 
045-8802281 
06-23711824 
grismore4@gmail.com 

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 


