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Nieuws van de Grismores uit Limburg
Johannes 15- 1: Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de
Wijngaardenier. Elke rank die in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg;
en elke rank die vrucht draagt, Reinigt Hij , opdat zij meer vrucht draagt.
Beste familie en vrienden,
Wij mogen al jaren appels plukken bij onze buurman, maar de boom werd nooit
gesnoeid en de appels werden ieder jaar kleiner. Na overleg met de buurman en een
hoop te lezen op het internet over “hoe je een appelboom moet snoeien”, hebben
Dwight en ik in het voorjaar een poging gewaagd. Oud hout werd weggezaagd en
gezonde takken werden gesnoeid. Dwight bleef snoeien totdat er veel meer licht en
ruimte ontstond voor de blijvende takken. Het gaf ontzettend veel voldoening.
Terwijl we aan het snoeien waren moest ik aan
het Bijbelvers in Johannes 15 denken en 3
dingen sprongen er voor mij uit: Snoeien is
pijnlijk, de tuinman is heel dicht bij en
uiteindelijk zullen er meer vruchten zijn.
Dat snoeien pijnlijk is hebben we het afgelopen
jaar verschillende malen ervaren, maar
tegelijkertijd hebben we ook gezien dat als we
dicht bij de lichtbron (de Heere God) blijven,
Hij bij ons is en voor ons zorgt.
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Een paar maanden geleden is ons team versterkt door de komst van een
jong Amerikaans echtpaar dat ook voor Youth for Christ
werkzaam is. Omdat Dwight en ik naast het werken met
de tieners, ons ook steeds meer zijn gaan richten op het
werken met de ouders van de tieners, werd ons bord wel
erg vol. Josiah en Alyssa hebben nu de organisatie van de
tiener clubs en tiener Bijbelstudies overgenomen. Wij
zijn nog steeds bij deze activiteiten aanwezig, maar
hoeven hier nu geen voorbereidingen meer voor te
treffen. Dwight leidt nu op 3 dagen een “lunch” en
“diner” Bijbelstudie voor vaders van tieners.
De laatste maanden heb ik veel bij mijn vriendin Marion
geholpen die stage 4 longkanker had. Haar man werkt op
de luchtmachtbasis in Duitsland en als hij werkte
probeerde ik zoveel mogelijk in te springen om Marion te
verzorgen en hun gezin met 4 kinderen te helpen. Marion
heeft ontzettend veel geleden en is afgelopen zondag op
28 mei gestorven. Tijdens haar ziek zijn was ze zo’n
getuigenis en ze wilde het liefst dat ik liederen zong
waarin ze God kon loven en prijzen. We zijn zo dankbaar
dat het lijden voorbij is, maar tegelijkertijd is het gemis
heel groot.

Josiah geeft de
inleiding bij de
tiener club.

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

De afgelopen maanden hebben we ook een moeilijke tijd mee gemaakt in de
kerk op de basis. Onze leger predikant, veroorzaakte heel veel problemen
waardoor veel van onze vrienden de kerk hebben verlaten. Het was ontzettend
moeilijk om trouw te blijven aan de kerk waar we ons de laatste 8 jaar voor
hebben ingezet. Uiteindelijk is de predikant op staande voet ontslagen (iets wat
in het leger bijna nooit voorkomt). We zijn dankbaar dat we kunnen helpen om
de kerk weer op te bouwen. We hebben tijdelijk een andere predikant en
Dwight is ook in de gelegenheid om meer te preken.
We hopen dat de periode van snoeien nu even voorbij is en zijn blij dat we al
bloesems zien bloeien om ons heen. Willen jullie bidden dat deze bloesems uit
mogen groeien tot vruchten als we de Heere God blijven dienen op de Brunssum
basis.
We willen jullie gebed vragen voor de komende maanden waarin veel gezinnen
van de basis vertrekken naar een andere locatie. Dit is altijd een moeilijke tijd
omdat we afscheid nemen van vrienden en meteen weer moeten investeren in
nieuwe mensen die op de basis arriveren. Ook willen we jullie gebed vragen
voor de kerk op de basis en voor het gezin van mijn Marion.
We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie financiële support en gebeden.
In Zijn dienst,

Dwight, Letty Grismore

Met het warmere weer hebben we regelmatig
bijeenkomsten in de stal bij ons huis.

Vrouwen conferentie op de basis.

