Mei, 2022

Nieuws van Dwight & Letty Grismore in Limburg
Nieuw
Lieve vrienden en familie,

Johannes 15:9
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn
liefde.
Wat een zegen was het om na twee jaar Covid weer bij elkaar te komen
voor een conferentie voor de vrouwen van de basis. Het thema was
“Sela”. Dit woord komt 74 keer voor in de Bijbelse psalmen en betekent
“Rust”. Het doel was om stil te zijn en te luisteren naar de stem van God.
Deze conferentie was begin april, toen veel soldaten extra uren draaiden
in verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, dus het
“in Zijn liefde blijven” was wat deze 30 vrouwen nodig hadden.
Als gebed coördinator van deze groep was ik in de gelegenheid
om een workshop te geven over bidden. Aan de hand van mijn
getuigenis heb ik gedeeld hoe mijn gebedsleven is begonnen en
verder ontwikkeld. Hoe ik kracht, rust en vrede ervaar als ik bid
en hoe bijzonder het is om samen met anderen te bidden. Vooral
het samen met iemand bidden als zij om gebed vraagt is iets
waar ik moediger in ben geworden, maar ik graag nog vrijer in
wil worden.
Ook Dwight kon zijn Bijbelstudies hervatten toen de corona
regels verruimden. Vaders met hun tiener zoons komen iedere
maandag naar ons huis. Ik zorg voor een maaltijd waarna ze
met elkaar de bijbel openen. De studie die zij net hebben
afgerond ging over op welke plaats de Here God in je leven
staat. Doordat Dwight transparant is over waar hij mee
worstelt, zijn deze mannen en jongens ook open en kunnen ze
elkaar bemoedigen in hun relatie met God.

Het is ook weer heerlijk om
spontaan militaire gezinnen uit te
nodigen en op een mooie avond,
spekkies te roosteren over een
kampvuurtje of een ijsje te halen bij
de ijsboerderij naast ons huis.

Emigratie naar de Verenigde Staten.
Na een periode van bezinning en gebed hebben we besloten om terug te verhuizen naar de Verenigde
Staten. Dwight zijn ouders zijn beiden 85 en sinds het begin van het jaar hebben ze regelmatig gevraagd of
wij wat dichter bij hen kunnen komen wonen. Nadat ik de afgelopen jaren intensief voor mijn ouders heb
gezorgt, zouden we het fijn vinden om, nu het nog kan, ook wat voor Dwights ouders te betekenen.
Daarnaast ligt de toekomst van David en Ruben ook in de USA en is het ondanks dat we niet dicht bij
elkaar zullen wonen, toch fijn om op hetzelfde continent te zijn.
We zijn in gesprek met onze zendingorganisatie Cadence en een optie is om een hospitality huis te openen
bij de grootste luchtmacht basis van Amerika in Dayton, Ohio. Dit zou een uur bij Dwight zijn ouders
vandaan zijn.
In juni hebben we een Cadence conferentie waar we verder in gesprek zullen gaan over hoe en wat.
Half april hebben we mijn emigratie documenten ingestuurd en het is nu afwachten wanneer deze worden
goedgekeurd, meestal duurt dit 9 maanden tot een jaar.
Cadence heeft ons ook geadviseerd om een sabbatical te nemen als we Nederland verlaten. Een tijd voor
rust en bezinning waarin we ons kunnen voorbereiden op onze volgende missie.
In april kregen we bezoek van Rebekah, de
verloofde van Ruben. Zij hopen op 20 augustus
in Indiana te trouwen. David kwam rond
dezelfde tijd om zijn vriendin Evelyn voor te
stellen. Zij hebben elkaar leren kennen op de
bijbelschool in Montana. Evelyn komt uit
Spokane, Washington en David werkt en woont
nu samen met de broer van Evelyn terwijl hij
haar en haar familie beter leert kennen.
Dwight en ik vonden het heerlijk om twee
weken een vol huis te hebben met de jongens
en hun lieve meiden.
Tot slot willen we ook nog vertellen dat we een werkteam van 30 personen uit de kerk van Dirksland
mogen ontvangen van 12 tot 19 juli. Ze hopen klussen in en om de kerk op de Geilenkirchen basis te gaan
doen, ze gaan ook een decor bouwen voor de vakantie bijbelschool die op de basis gehouden zal worden.
Daarnaast zullen ze ons onder andere helpen met de organisatie van een BBQ voor gezinnen van de basis
en gaan ze een sportdag organiseren voor het AZC in Sweikhuizen. (Hetzelfde AZC waarvoor wij al jaren
fietsen verzamelen.) We kijken uit naar hun komst en vinden het heel leuk om ze iets te laten zien en
ervaren van ons werk met militaire gezinnen.
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning. We hopen velen van
jullie nog een bezoek te brengen voordat we Nederland gaan verlaten. Natuurlijk bent u ook van harte
welkom als u bij ons in de buurt bent.
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