
November, 2017 
 

Nieuws van de Grismores uit Limburg 
 
Psalm 121:1-2 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de HEERE die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Beste familie en vrienden,                                                                                            
En zo is het weer najaar.... De vakantie tijd is voorbij en het winterwerk 
is weer gestart. Zoals ik schreef in onze laatste nieuwsbrief is er 
afgelopen zomer een groot verloop geweest van militaire gezinnen. In 
onze stal hebben we verschillende afscheidsfeestjes georganiseerd en 
tevens een aantal welkomst evenementen voor nieuwe gezinnen. Het 
is zo fijn dat we deze ruimte hebben. Er is voldoende te doen voor alle 
leeftijden en doordat Amerikanen van Pot-Lucks houden (iedereen 
brengt iets mee om te eten), hoef ik niet voor veel mensen te koken.  

Bijeenkomsten in de stal 
 
Nadat onze leger predikant is ontslagen hebben Dwight en ik meer 
verantwoordelijkheden in de kerk op de basis gekregen. Dwight heeft 
verschillende malen gepreekt en wij zijn het contactpunt voor de kerk 
geworden. We vinden het fijn dat we deze rol tijdelijk kunnen 
vervullen, maar kijken er ook naar uit dat de nieuwe leger predikant 
die in november zal arriveren. Het aantal meelevende gezinnen in de 
kerk is flink toegenomen en daar zijn we heel erg dankbaar voor.  
 
Doordat onze Youth for Christ collega’s Josiah en Alyssa de 
activiteiten voor de tieners organiseren geeft dat Dwight en mijzelf 
meer vrijheid om ons op ouders van tieners te richten. Via contacten 
en activiteiten op de basis leren we steeds meer mensen kennen. 
Vaak nodigen we deze mensen uit voor een maaltijd bij ons thuis, 

gaan we samen ergens koffie drinken of 
sporten waardoor we elkaar beter leren 
kennen. Vervolgens geeft dat ons de 
gelegenheid om ze uit te nodigen voor de 
activiteiten die we in de kerk organiseren. 
Een aantal van deze ouders laten hun 
tieners naar de club komen en zijn actief 
betrokken in de kerk op de basis.  
 

Teambuilding tijdens club. 
 

 
 

 
 
Dwight en Letty Grismore  
Kloosterstraat 55 
6374 EN Landgraaf 
045-8802281 
Grismore4@gmail.com 
 
 
Dwight en Letty zijn werkzaam 
voor:  
Youth for Christ International  
PO Box 4555 
Engelwood, CO80155 
USA 
 
 

 
 
 
 

Als u Dwight en Letty wilt 
ondersteunen kunt u een gist 
overmaken naar de Hervormde 
gemeente in Dirksland. De 
diaconie heeft hier een speciaal 
bankrekening voor hen:  
NL75RABO 0314130004 

mailto:Grismore4@gmail.com


Het is bijzonder om te zien dat deze militaire gezinnen, die eenzaam 
zijn, het moeilijk vinden om zich aan te passen aan een nieuwe 
cultuur, hun familie missen of tieners hebben die zich tegen het 
geloof afzetten, open zijn om dit bespreekbaar te maken. Wat fijn dat 
wij naar hen kunnen luisteren en met en voor hen kunnen bidden. We 
hopen en bidden dat zij hun leven aan de Here God geven of hun 
relatie met Hem verdiepen.  

 
In onze laatste brief scheef ik ook dat mijn vriendin Marion is 
overleden aan longkanker. We hebben haar gezin de afgelopen 
maanden veel bijgestaan en ik heb met hun jongste dochter Geneva 
(11) een speciale band opgebouwd. Met drie oudere broers en een 
vader die een drukke baan heeft in de Amerikaanse luchtmacht, snakt 
ze naar vrouwelijke aandacht. We hebben van de zomer samen haar 
kamertje van een kinderkamer veranderd naar een leuke tienerkamer 
en verder zorg ik wekelijks voor een activiteit die we samen kunnen 
doen. 
 
Om een Nederlands verblijfsvergunning te behouden, werkt Dwight 
nog steeds part- time in de naschoolse opvang voor de tieners. Hij 
vindt dat nog erg leuk met name omdat hij in contact komt met 
tieners en ouders die over het algemeen niet kerkelijk betrokken zijn. 
Zijn taken daar variëren van het helpen bij huiswerk, sport en spel of 
iets samen koken of bakken in de keuken. Zijn favoriete bezigheid is 
de jongeren iets praktisch te leren en zo heeft hij al verschillende 
fietsen met ze opgeknapt voor het asielzoekers centrum bij ons in de 
buurt. Omdat de meeste vaders geen tijd hebben, of niet bekwaam 
zijn om dit met hun kind te doen, kunnen de tieners en ouders dit erg 
waarderen. 

 

We hebben ondertussen al meer dan 50 
fietsen bij het AZC gebracht.  
 
We hopen jullie zo weer op de hoogte 

hebben gebracht van onze bezigheden. We vinden het zo fijn dat we 
ons werk in de militaire gemeenschap voort kunnen zetten door 
middel van jullie financiële support en gebeden. 
 
In Zijn dienst,  
 

Dwight en Letty Grismore  

 

 

 
David en Ruben zijn afgelopen zomer 
3 weken bij Dwight zijn ouders 
geweest in Ohio.  ( Dwight en ik zijn 2 
weken geweest) Ze hebben Grandpa 
geholpen met het omhakken van 18 
bomen zodat Grandpa het land kan 
gebruiken voor het telen van mais. 
 
David (17) zit in het tweede jaar van 
het MBO Applicatie en Media beheer 
en loopt nu 20 weken stage bij een 
bedrijf dat web sites maakt.  
 
Ruben (15) zit in de derde van het 
VMBO en leert van alles over 
elektriciteit, loodgieterswerk en 
lassen. Na het VMBO hoopt hij zich 
meer in het lassen te specialiseren.  

 
 
 
 
 
 
 


