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Lukas 2:14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde… 
 
 
Lieve vrienden en familie, 
Terugblikkend op het afgelopen jaar hebben we mogen zien en ervaren dat het God is die “vrede” brengt 
in ons hart waardoor wij die “vrede” weer mogen delen met de mensen om ons heen. 
 
Voor mij heeft mijn moeder het afgelopen jaar centraal gestaan. Na het overlijden van mijn vader merkten 
we al snel dat ma ook geheugen problemen had en daarbij kwamen steeds meer signalen dat het niet goed 
meer ging thuis. We hebben vlak bij mijn broer en schoonzus een plekje gevonden in een huis van de 
Herbergier en we hebben mama daar per 1 oktober naar toe verhuisd. Ondertussen is het huis van mijn 
ouders leeggeruimd en het klaar voor de verkoop…. Daarmee komt tegelijkertijd een stuk rust en vrede nu 
we weten dat mama de zorg krijgt die ze nodig heeft. 
 
Wij hebben op de basis van Geilenkirchen een nieuwe positie gekregen en zijn daardoor actief betrokken 
bij de kerk op die basis. We verwelkomen mensen die de kerk binnen komen, organiseren activiteiten (als 
de Corona maatregelingen dat toelaten), zorgen dat de kerkdienst goed verloopt en hebben de 
communicatie vanuit en in de kerk in een nieuw jasje gestoken waardoor meer duidelijkheid en vrede is 
onstaan.  
 

Dwight heeft drie bijbelstudies met soldaten van de basis. 1 op de 
basis in Brunssum, 1 in Geilenkirchen en 1 bij ons in de stal.  
Een groep van deze mannen heeft zich de afgelopen maanden ingezet 
door het opknappen van de kelder van het Credohuis.  
Dit huis is een Christelijk initiatief waar een veilig (t)huis wordt 
geboden aan 8 jongeren uit Limburg vanaf 18 jaar. Ze krijgen naast 
een stuk begeleiding ook het evangelie te horen en we hopen en 
bidden dat zij dan ook de vrede van God mogen ervaren. 

 
Ik ben nog steeds actief betrokken bij de bijbelstudies voor vrouwen op de basis en geniet hier zo van. Het 
is heerlijk om deze vrouwen te bemoedigen en voor en met hen te bidden. Jolene vroeg me of ik haar 
wilde leren bidden dus we gaan wekelijks naar de Brunssumer heide voor een wandeling en gebed. In de 
herfst mocht ik mijn getuigenis delen bij een samenkomst van vrouwen in onze de stal en ik pas nog met 
regelmaat op kinderen van militaire gezinnen zodat hun moeder even iets voor zichzelf kan doen.  
 

 
 

 
 

 
 
 

Dwight & Letty Grismore in Limburg         



 
David en Ruben hebben afgelopen zomer weer op het bijbelkamp in Alaska 
gewerkt. Ruben als monteur en David heeft groepen met kinderen begeleid. Deze 
plek waar ze beiden geboren zijn heeft een speciale plek in hun hart en het is 
bijzonder dat ze zo in onze voetsporen volgen.  
Dwight heeft ze ruim een week kunnen 
bezoeken en samen met Ruben weer als 
vanouds aan de voertuigen gewerkt.  
 
Na het kamp is David naar Montana vertrokken 
om daar een jaar bijbelschool te volgen. Iedere 
week komt daar een andere professor die met 

de 72 studenten een bijbelboek bestudeerd. David heeft al zoveel 
geleerd en het is mooi om te zien hoe hij op God vertrouwd.  
 
 
 

Ruben heeft twee jaar geleden Rebekah op het kamp in Alaska 
ontmoet en ze hebben sindsdien verkering. Hij hoopt dit jaar zijn 
MBO opleiding mobiele werktuigen en techniek af te ronden en 
daarna naar Indiana te verhuizen om met Rebekah te trouwen. 
Rebekah hoopt (als de maatregelen het toelaten) met de kerst twee 
weken bij ons te komen zodat wij haar ook persoonlijk kunnen leren 
kennen.  
Ook Ruben is erg open over zijn geloof in God en heeft daardoor al 
veel gesprekken gehad met collega’s en klasgenoten.  
 

We zijn zo dankbaar voor onze jongens en voor de keuzes die ze maken in hun leven. Natuurlijk vinden we 
het jammer dat ze zich allebei in de Verenigde Staten gaan vestigen, maar gelukkig kunnen we met de 
technologie van tegenwoordig, regelmatig contact hebben. 
 
 
 
 

Wij wensen u allen de vrede van God, 
Gezegende kerstdagen en een goed en gezond 2022 

van Dwight en Letty 
  

Als u ons wilt ondersteunen 
kunt u een gift overmaken naar 

de Hervormde gemeente in 
Dirksland  

NL17 RABO 0314 1002 02.  
U kunt daar bij vermelden: Gift 

Dwight en Letty Grismore. 
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