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Lieve familie, vrienden en gemeenteleden, 

 

We willen jullie allereerst een heel gezegend 

nieuw jaar toewensen!  

 

Kerstvakantie 

Dit jaar hebben we Kerst en Oud en Nieuw in 

Italie gevierd. Op Kerstavond hadden we een 

prachtige avond met een diner, getuigenissen 

en muziek in onze kerk. In de week van Oud en 

Nieuw zijn we als gezin een paar dagen op 

vakantie geweest. We zijn dankbaar dat we 

goed hebben kunnen uitrusten en genieten van 

een heerlijke vakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipelschapscursus 

We kijken met veel dankbaarheid terug op een 

geslaagde discipelschapscursus. In twee 

weekenden hebben we met ongeveer 20 

mensen nagedacht over ‘wat is discipelschap’, 

‘hoe ga je om met moeilijke situaties of 

cultuurverschillen’ en ‘hoe stel je goede 

vragen’. Waar ik (Marjolein) veel van heb 

geleerd is om discipelschap als een reis te zien 

met een begin en een einde en waarin je samen 

eerst bespreekt wat het doel en de 

verwachtingen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziek in het zuiden van Italie 

Halverwege december vond een muziek- en 

evangelisatie outreach plaats in het zuiden van 

de laars. Samen met collega Christian en twee 

bevriende zangers, Justice en Elisabetta, 

werden we op sleeptouw genomen door de 

voorganger. Justice - een extraverte motivator, 

netwerker en gospel-liefhebber - en Elisabetta 

- een rustige, stabiele leergierige studente – 

kwamen helemaal tot bloei. Het was prachtig 

om te zien hoe ze helemaal opleefden van het 

muziek maken, op verschillende plekken in 

Catania, en vervolgens op een plein in Calabria.   

De eerste dag gingen we samen met de kerk in 

Catania kleren en eten uitdelen aan dak- en 

thuislozen, terwijl wij kerstliederen zongen en 

er afwisselend korte getuigenissen werden 

verteld.  
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In Calabria gingen we naar de church-plant van 

deze kerk, een kleine groep mensen van 

middelbare leeftijd die onlangs een nieuwe 

kerk hadden geopend. Op het centrale plein 

waren we een aantal dagen te vinden. We 

stelden middels een enquête-tool vragen over 

Jezus, het evangelie en mochten vele jongeren 

vertellen wat het evangelie nu eigenlijk 

inhoudt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste dag hebben we kerstliederen 

gezongen en op creatieve wijze mensen 

gevraagd naar kerst. Opvallend genoeg kwam 

een andere kerk, van 80 kilometer verderop, 

ook evangelisatie doen op dat plein door 

middel van toneelstukjes en getuigenissen.  

 

 

We hebben de mensen zo – onverwachts – een 

afwisselend ‘programma’ kunnen aanbieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kijkje in de ‘Italiaanse keuken’ 

Eerder hebben we jullie laten weten dat we een 

outreach week in Pisa voor Nederlanders 

organiseren van 25 april tot 1 mei. We zijn heel 

blij dat 6 enthousiaste mensen zich hebben 

aangemeld om mee te lopen met ons werk en 

leven in Italië en ervaring op te doen in 

evangelisatie.  
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Cursus Ewoud 

Deze week is Ewoud in Nederland voor een 

cursus Projectmanagement. We willen graag 

uitleggen wat de reden daarvan is. We zijn nu 

3,5 jaar in Italie waar we veel leren, mooie 

projecten mogen doen, tot steun zijn van de 

kerk in Lucca en een waardevolle bijdrage 

hopen te leveren aan het team van OM. We 

merken echter dat we op termijn mogelijk toe 

zijn aan een nieuwe stap. Hoe deze nieuwe stap 

eruit ziet is nog onduidelijk en hierover hebben 

we in de afgelopen periode met verschillende 

mensen gesprekken gehad. Eén van de dingen 

die naar voren blijft komen is dat Ewoud zich 

graag zou ontwikkelen op het gebied van 

projectmanagement, de reden waarom hij nu 

deze cursus gaat doen. We waarderen jullie 

gebed om richting te zoeken voor de toekomst 

en zullen jullie mee blijven nemen in deze 

zoektocht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thuisfrontteam 

Eline Plansoen  

Brittenruststraat 25 

2405 GG Alphen aan den Rijn 

pootinpisa@gmail.com  

 
Familie Poot  

Via di Tabbiano 14 

San Giuliano Terme (San Martino Ulmiano) 

Pisa 56017 

Italië 

marjoleincroes@hotmail.com 

ewoud_poot@hotmail.com 

 
Operatie Mobilisatie 

info.nl@om.org 

 
Wil je online doneren? 

www.operatiemobilisatie.nl/familiepoot 

 

  

Dankpunten – en gebedspunten: 

 

Dankpunten: 

- Dat we hebben kunnen opladen tijdens de 

Kerstvakantie   

- Dat de discipelschapscursus heel goed is 

verlopen 

-  Voor de mogelijkheden om het evangelie 

te delen in het zuiden van Italië  

 

Gebedspunten: 

- Voor de cursus van Ewoud en stappen in de 

toekomst 

- Voor de voorbereidingen van de outreach 

week met Nederlanders 
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