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“Brief van John Fenn”

Dag allemaal,

Stand van zaken van deze bediening aan het einde van het jaar
Ik was onder de indruk deze week toen ik onze maandelijkse ‘standaard mail’ nieuwsbrief schreef.
Voor “Weekly Thoughts” zijn ongeveer 5.200 mensen ingeschreven. Het is een vrijwillige inschrijving
en degenen die dat gedaan hebben zijn vrij om dat elk moment dat ze dat willen op te zeggen door
aan het einde van elke “Thought” op de link te klikken. Vanuit de hele wereld schrijven elke week zo’n
10 tot 50 mensen zich in voor de lijst.

Los van deze 5.200 vertalen leiders in vele landen het in hun eigen taal en sturen dit verder naar hun
eigen netwerken, soms zijn er dat een paar honderd, en zo gaat dat in elk land. Hierbij zijn ook
gebieden waar een Christen gedood kan worden, dus zal ik deze landen hier niet noemen maar het
voldoet om te zeggen dat de totale verspreiding voor mijn Weekly Thoughts dichter bij 7.500 tot
misschien zelfs 10.000 ligt.

Onze reguliere nieuwsbrief per mail, die verspreid wordt aan mensen in de VS, wordt (deze maand)
verstuurd naar ongeveer 1.040 mensen. Dit aantal groeit met 10-50 per maand.

Mijn nieuwsbrieven zijn geen grote productie, gewoon een eenvoudige brief, want ik hou er niet van
gebombardeerd te worden met nieuwsbrieven die zo vol zitten met overdreven reclame dat het een
half uur kost om er doorheen te worstelen. Ik moet informatie en instructie in balans brengen en
daarbij onze normale noden uitleggen, zonder me te verlagen tot manipulatie, dus gewoon een
eerlijke ‘hier staan we op dit moment’ maandelijkse brief is voldoende voor ons.

Wekelijkse en maandelijkse impact
Elke week ontvang ik tientallen emails over verschillende onderwerpen (en een paar brieven per post)
en vaak van mensen die proberen de schriften te begrijpen of die helderheid en wijsheid in hun eigen
leven nodig hebben. Sommigen zijn op zoek naar een huiskerk bij hen in de buurt, of willen betrokken
worden in het starten ervan.

Sommigen schrijven hoeveel de Thoughts deze of vorige week hun leven veranderd heeft, antwoord
gaf op levenslange vragen, of plotseling helderheid bracht in hun geloof. Sommige schrijven omdat ze
in een hele ernstige nood in hun leven hebben en óf eten en geld nodig hebben om ze door de week
te helpen, of er zijn demonische of emotionele zaken die een antwoord nodig hebben. Ik, of wij als
organisatie, helpen waar dat mogelijk is.

Af en toe mailt er iemand met een favoriete leerstelling en die over en weer steeds om mij hun visie uit
te leggen zonder dat ze mijn vraag beantwoorden uit welk hoofdstuk en vers dit onderwijs komt. Met
zoveel mensen die echt hulp nodig hebben, maak ik niet veel tijd vrij voor mensen die gewoon wat
willen discussiëren.

En af en toe sta ik op iemands tenen en die schrijven me dan dat ze niet in me geloven, of ze nemen
1 regel uit mijn Thoughts en bouwen daar een verdediging rond en slaan me daarmee om de oren.
Deze mensen worden geteisterd door innerlijke pijn of nemen aanstoot (vaak veroorzaakt in een kerk
of door een voorganger of leraar) en dan word ik de geslagen hond, dus probeer ik ze door die pijn en
aanstoot heen te helpen als ze dat toelaten.

De meeste vragen gaan over iets in de schriften of zijn vragen over wijsheid op een bepaald gebied
en op die manier ben ik pastor over tientallen en tientallen iedere week. Ik sta verbaasd hoe veel
mensen op elkaar lijken, ongeacht waar ze wonen, en hoeveel hun vragen en problemen hetzelfde
zijn. Ik voel me bevoorrecht mijn vinger aan de pols te kunnen hebben in het wereldwijde lichaam van
Christus, en steeds opnieuw sta ik verbaasd en bescheiden.

Ik zit op Skype, de op Internet gebaseerde telefoon/video belservice en wekelijks ontvang ik veel
telefoontjes over onderwerpen die liggen tussen persoonlijke zaken waar gebed voor gevraagd wordt,



tot noodzakelijke wijsheid in het leven en hoe je de schriften toe moet passen op moeilijkheden in het
leven. (Mijn Skype naam is Jfenntulsa)

We zijn hier om het lichaam van Christus te dienen, om de wegen van de Heer te onderwijzen en om
huisgemeenten te helpen, we houden van wat we doen. Het is een eer om de Heer te dienen door Zijn
mensen heen.

Met waardering
Zoals ik zei, je inschrijven voor de Weekly Thoughts lijst, en zelfs onze mailing lijst, is vrijwillig en er
wordt niets in ruil daarvoor gevraagd.

Maar wat getallen: Nu ik dit schrijf ontvangen 5.200 mensen elke week mijn Engelse versie van
Weekly Thoughts, 1.040 in de VS ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief maar slechts 286
mensen hebben dit jaar een donatie gedaan aan deze bediening.

Zij zijn degenen die Barb en ik echt, echt waarderen omdat ze ons helpen door te gaan. Zij
onderschrijven de wereldwijde impact die we maken. Als we uitstorten in mensenlevens, reageren
sommigen in waarderen, en dat is hoe we leven. Zoals Paulus zei in 1 Korintiërs 9: het was de Heer
die zei dat degenen die het evangelie bedienen, zullen leven van het evangelie, en dat is gewoon wat
we doen als we geestelijk voedsel zaaien dat levens verandert, reageren mensen daarop in louter
(maar noodzakelijke) natuurlijke dingen – en we zijn zo ontzettend dankbaar voor degenen die het
gedurende het jaar een donatie gedaan hebben.

Als bediening is 2010 in gelijke lijn geweest met voorgaande jaren in die zin dat ongeveer 1/3 van
alles ontvangsten teruggaan in het lichaam om aan de noden tegemoet te komen. Omdat we een
huiskerk zijn hebben we geen grote huisvestingskosten, maar we moeten wel een eigendom van de
kerk onderhouden, een caravan met 3 slaapkamers die Barb en ik gebruiken als onderkomen als we
in Tulsa zijn. Dus met minder overheadkosten kunnen we tegemoetkomen aan de noden en in de
eerste plaats geven in het CWOWI netwerk (De Church Without Walls International van Tulsa is een
huiskerk netwerk) en vervolgens daarbuiten aan mensen die we direct kennen.

Bovendien zijn donaties voor bestellingen van CD’s en boeken direct voor CWOWI, niet naar mij en
Barb en ik doneren daar zelf ook aan.

Waar gaan we naar toe
Ik brand van verlangen om de wegen van de Heer vanuit een bovennatuurlijk perspectief te
onderwijzen, in balans en levend met de Heilige Geest in het rijk van de Heer! Als er zich deuren
openen zal ik de Vader vragen of ik er binnen moet gaan.

Eerder dit jaar kreeg ik een telefoontje van de oprichter van een wereldwijde Christelijke TV zender
met de vraag of ik op Christelijke TV wilde komen om het evenwichtige en bovennatuurlijke Woord en
perspectief van huiskerken zoals beschreven in het Nieuwe Testament wilde onderwijzen.

Het is niet iets wat ik wil doen, of iets waarnaar ik op zoek ben, en het is nog maar de vraag of er iets
uit zal komen. Als de Heer het wil, goed, als dat niet zo is, ook goed. Ik oefen geen druk uit om dingen
te laten gebeuren, want ik zie teveel bedieningen ‘hout, hooi en stoppel’ groei toevoegen in plaats van
dat ze vasthouden aan wat hun hoofddoel is.

Ik ben dankbaar, bijvoorbeeld, dat als ik van 21 tot 27 maart 2011 in Nederland ben, ik een uitnodiging
ontving van het Finse Christelijke TV station (ik begreep dat het in 7 Oost-Europese landen
uitgezonden wordt) om 2 uur in de morgen en een avondsessie op de 29

e
te mogen onderwijzen. Dus

na onze Nederlandse reis zal ik naar Helsinki vliegen om dat te doen – maar dat viel in mijn schoot
door een nieuwe Finse vriend en in mijn geest wist ik dat de Heer de deur geopend had. Dat bedoel ik
als ik zeg dat geen druk uitoefen, ik wacht gewoon op de Heer.

Barb en ik leven heel eenvoudig en onze bediening kost niet veel, dus als we reizen naar huiskerken
of een andere bediening, doen we dat persoonlijk en als bediening zetten we geld apart van wat
normaalgesproken mijn salaris zou zijn.
We hopen dat onze reizen terugbetaald worden door offers, maar dat is niet altijd het geval.



Door de aard van huiskerken en het dingen mee van de grond helpen, zijn de soms niet
georganiseerd genoeg om in staat te zijn iets van een offer te geven, of soms zijn dingen juist op het
punt dat mensen die zo gewend waren aan hoge druk vanaf de preekstoel dat ze zich niet realiseren
dat we leven door “Christus in u de hoop op heerlijkheid”, wat betekent dat ieder door genade moet
besluiten wat hij of zij wil geven om ons te helpen en vervolgens de discipline ontwikkelen om dat ook
te doen.

Hoe dan ook, de Vader ziet genadevol op ons zodat onze noden altijd gelenigd worden en we zijn
dankbaar.

Onze doelen voor 2011zijn onder andere het ontwikkelen van een echt reisbudget binnen de
bediening, dus we zijn begonnen plannen te maken elke week iets apart te zetten terwijl Barb en ik
een beetje meer bezuinigen om dit hoe dan ook te doen.

We zijn van plan regionale ontmoetingen door het land te houden omdat de aantallen zo groot worden
dat ze vaak niet in één huis kunnen. In sommige gebieden werkt een woonkamer voor een seminar
van een weekend nog steeds, maar op andere plaatsen waar meer mensen wonen die mij kennen, is
dat niet langer praktisch.

Dus dit is een samenvatting aan het einde van het jaar. Ik probeer zo transparant mogelijk te zijn in
mijn bediening en leven, want ik heb de Heer gezien en Hij is God en ik niet... niet veel in deze wereld
brengt mij nog onder de indruk, ik probeer gewoon een zegen te zijn voor Zijn volk en doe waartoe Hij
me leidt.

Tijdens de kersttijd wil ik dit graag met jullie delen zoals we dat doen moet kerstkaarten voor de 286
die hierboven genoemd werden, het gaat allemaal om de Tegenwoordigheid, niet om de cadeautjes.

Een fijne Kerstfeest gewenst! Met diepe dankbaarheid,
John Fenn


