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VOORWOORD
Allereerst heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij Bron Lachai-Roi in 2019!
Als bestuur kijken we samen met Johan en Tabitha terug op een gezegend jaar 
waarin er veel gebeurd is. We hebben op allerlei vlakken zegen ontvangen en ook 
mogen delen of uitdelen.

U leest in het jaarverslag over de activiteiten die we hebben ontplooid vanuit  
de Stichting. We hebben gewandeld, feesten gevierd, meegeleefd, gereisd en  
getuinierd. We merken door dit alles heen dat het leven met God goed is!

Een aantal speerpunten lichten wij er nog even uit:
• In toenemende mate merken Johan en Tabitha dat God tot hen spreekt om de 

mensen om hen heen, in de wijk en buurt, te ZEGENEN en voor hen tot ZEGEN te 
zijn. Zij zijn door een bezoek aan Ffald-y-Brenin, een retraitecentrum - gebedshuis 
in Wales hiervoor geïnspireerd geraakt en dit heeft  hen niet meer losgelaten. Een 
zegencursus, ontwikkeld in Wales, is in 2019 vertaald en deze cursus hebben zij in 
de regio Amersfoort gegeven.  Johan en Tabitha hebben in het afgelopen jaar een 
trainingsdag in Frankrijk bijgewoond en verder gebouwd aan hun relaties binnen 
een internationaal netwerk. U leest in het jaarverslag op welke manier zij vorm 
geven aan zegenen.

• 2019 was ook het jaar waarin Tabitha haar opleiding Stadslandbouw succesvol 
heeft af kunnen ronden. Een mijlpaal!

• In het bestuur heeft een wisseling plaats gevonden. We hebben afscheid genomen 
van onze penningmeester, Fred Timmerman. Roelf van Herwijnen heeft zijn func-
tie overgenomen.

Tenslotte, door alle activiteiten heen hebben Johan en Tabitha het verlangen om het 
Koninkrijk van God te zien doorbreken in mensen. Dat mensen zich gezien en geliefd 
weten. Er is echter ook een doorbraak nodig in het vinden van geschikte huisvesting 
om dit verlangen verder vorm te geven. En er is moed nodig om te wachten op deze 
doorbraak. 

Wilt u mee blijven bidden voor geschikte huisvesting?

Een hartelijke groet namens het bestuur,
Roelf van Herwijnen, penningmeester
Bertineke Martens, secretaris

Jaarverslag
Bron Lachai-Roi

Bron Lachai-Roi
de Levende die mij ziet

HUIS VAN ZEGEN EN GEBED:
Vanuit het huis zegenen en bidden we voor de meewoners en daarnaast voor 
mensen die God op ons hart geeft. Dit doen we vanuit ons eigen huis en tevens 
samen met een groep wisselend bij de mensen thuis. We zegenen mensen uit onze 
straat, buurt en stad. Specifiek de mensen of de plekken in de stad die God op ons 
hart legt of die we in het dagelijks leven ontmoeten. Het is ons verlangen dat er op 
meerdere plekken in Amersfoort en daarbuiten huizen komen waar de bewoners of 
kleine groepjes buurtgenoten specifiek hun wijk en haar bewoners gaan zegenen. We 
verlangen naar doorbraken van Gods Koninkrijk, dat mensen zich bekeren en een 
keuze maken voor Jezus Christus en ten volle gaan leven met Hem en thuiskomen bij 
God de Vader.

ZEGENCURSUS:
Nadat we in 2018 meer en meer bepaald werden bij Zegenen naast Gebed zijn we in 
2019 een zegencursus begonnen met als leidraad het onderwijs van Ffald-y-Brenin  
hierover. Er was een mooie opkomst. Na de cursus is de groep met elkaar door 
gegaan met zegenen vanuit een verlangen en een verwachting dat Gods Koninkrijk 
door zal breken in mensenlevens in onze buurt en stad. God spreekt meer en meer 
door het zegenen heen, een ieder wordt bemoedigd wat God doet.

GASTEN IN HUIS/ GEMEENSCHAPSHUIS:
Zonder dat we reclame maken voor ons gemeenschapshuis, weten mensen ons huis 
te vinden. Dit jaar hebben we via via weer diverse aanvragen gehad. Niet alle aanvra-
gen zijn passend bij onze situatie. Een aantal mensen heeft korter of langer meege-
leefd. De situatie waarin onze meewoners zitten is heel verschillend. Mensen hebben 
in elk geval behoefte aan een plek waar ze tot rust en of herstel kunnen komen. Het 
kan gaan om bezinning, maar denk ook aan burn-out, relatieproblemen, afstand tot 
een thuissituatie of tijdelijk verblijf van het zendingsveld. Het is mooi om verandering 
in mensenlevens van nabij te mogen meemaken. 
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TUIN:
De moestuin heeft ons dit jaar 
ook weer overvloedig voorzien 
van groente, fruit, kruiden en (eet-
bare) bloemen, dit ondanks 
de droogte. Soms gaan gasten of 
anderen mee naar de tuin. Het is 
een plek in het stadpark vlakbij het 
huis. Dit is een plek van rust en 
ontspanning door inspanning. 
Het buiten zijn, fysiek bezig zijn, 
werken met de handen in de aarde 
is heel goed voor een mens. Tijdens 
het werk ontstaan ook mooie 
ongedwongen gesprekken. 

TRAININGEN EN 
OPLEIDINGEN:
Dit jaar is een jaar geweest 
waarin Tabitha haar opleiding 
Stadslandbouw heeft afgerond. 
Tevens heeft zij de Basistraining 
Presentie gevolgd. Dit is een 
benaderwijze, waarin men naar 
elkaar omziet en aandacht heeft, 
voor de mensen die kwetsbaar 
zijn. Johan heeft naast zijn studie 
Theologie in Leuven de cursus 
“De Pastor als tolk en gids” aan 
de TU in Kampen gedaan. Een 
cursus Narratief Pastoraat; 
kort gezegd een manier om te 
spreken over iemands levensver-
haal en hoe dit het verhaal van 
God raakt. Deze trainingen en 
opleidingen sluiten aan bij onze 
visie en de manier waarop we 
onze gasten, meewoners en deel-
nemers willen begeleiden.

PR/ COMMUNICATIE:
Regelmatig versturen we een 
nieuwsbrief, ook twee keer per 
jaar een Engelstalige voor contacten 
in het buitenland. Hierin vermelden 
we onze activiteiten, delen we 
nieuws en proberen in contact te 
blijven. Tevens maken we gebruik 
van de sociale media met een 
account op Twitter, Instagram 
en Facebook.

WALK&TALK:
Met een groep mensen 
trekken we de natuur in, hebben 
een goede tijd van ontmoeting 
met elkaar en zoeken God op in 
de natuur door voorbereid op 
een stuk uit de bijbel te mediter-
en, stil te zijn, te bidden. Het zijn 
in de natuur, de rust, de ont-
spanning leidt tot mooie, open 
en eerlijke gesprekken over het 
leven en het leven met God, met 
alle ups en downs.

"Voor wie wil jij 
vandaag tot zegen zijn?"

REIZEN & CONNECTIES:
Johan is in de zomer naar een con-
ferentie in de Belgische Ardennen 
geweest van FAI Mission; Frontier 
Alliance International. Een beweging 
die zich richt op praktische 
(medische) hulpverlening en 
verspreiding van het Evangelie in 
met name het Midden-Oosten. 

Samen zijn we naar een training van 
Falld-y-Brenin geweest voor onder-
wijs over zegenen en om bestaande 
relaties met mensen in Frankrijk en 
Engeland te verdiepen. In oktober 
zijn we met een kleine groep naar 
Israël geweest om daar tot zegen 
te zijn, onder andere door heel 
praktisch mee te werken in de 
gaarkeuken van Hineni in Jeruzalem.
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ANDERE LOCATIE: 
Dit jaar hebben we een aantal perioden 
intensiever gezocht naar huizen en ook een 
aantal perioden wat minder. Uiteindelijk 
hebben we drie keer concreet een bieding 
op een huis gedaan maar heeft helaas niet 
tot het juiste resultaat geleid. Zonder door-
groei naar een grotere locatie blijft onze mo-
gelijkheid tot meewonen helaas beperkter 
dan we graag zouden willen. We verlangen 
echt naar grotere huisvesting, zodat er meer 
mensen met ons kunnen meewonen en we 
onze activiteiten als Stichting verder kunnen 
ontplooien.

FINANCIËN:
God voorziet! Hij geeft voldoende fi nanciën om het aan-
schaff en en versturen van de bijbels gratis mogelijk te 
maken en om de kosten van gasten over te nemen zodat 
een ieder mee kan leven. En ook voor de diverse activite-
iten, zodat we onder andere de Bijbelse feesten konden 
organiseren. Om als Stichting echt de vleugels te kunnen 
uitslaan en te kunnen groeien blijven we bidden voor een 
doorbraak in de huisvesting. Dat we dit jaar een locatie 
mogen betrekken waar meer mensen Gods aanwezigheid 
mogen ervaren; heel concreet door genezing en herstel, 
zowel lichamelijk als geestelijk. Wilt u hierin mee bidden?  

BIJBELSE FEESTEN:
Samen met enkele anderen hebben we de Sederavond 
en het Wekenfeest gevierd in Nederland. Beide avonden 
werden goed bezocht, Gods Geest was merkbaar aan-
wezig. Het Loofhuttenfeest hebben we in Israël gevierd. 
Het was heel bijzonder om dit mee te mogen vieren en 
daar tot zegen te zijn als ook zegen te ontvangen.

ENKELE CIJFERS:

VERSPREIDING BIJBELS:
Via de website kunnen mensen 
gratis een Bijbel in Gewone Taal 
aanvragen. Keer op keer is het 
bijzonder om te merken dat de 
bijbels aangevraagd worden. 
Ze gaan het hele land door tot 
in België aan toe. Ons gebed is 
dat de Heilige Geest hen leidt, 
Gods Woord is krachtig en brengt 
leven. Bid u mee?

Stichting Bron Lachai Roi
A. Blankaartsingel 149
3813 PA  AMERSFOORT

T: 06 - 3392 54 54 (Johan, vz) 
E: bronlachairoi@gmail.com
I: www.lachairoi.nl

KvK nummer: 64610 543
Bankrekening: NL74 TRIO 0391 0691 44
BIC/SWIFT: TRIO NL 2U
(ANBI status)
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10 aanvragen waarvan 
daadwerkelijk 5 mee gewoond hebben

6 wandelingen, 30 km gelopen
3 Bijbelse 

feesten gevierd

Wekelijkse zegenavonden

1 zegen cursus gegeven

1 opleiding en 2 
trainingen positief 

afgerond

70 bijbels 
verzonden

96 dagen gasten 
mee gewoond


