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Hallo Pelgrim! 

Sal jy graag méér wil beleef in jou verhouding met Jesus? 

Om te bid waar Jesus gebid het, te stap waar Hy gestap het, te sien wat Hy gesien het, te beleef waar Hy geleef 

en gely het, is ’n diep geestelike en unieke belewenis! 

Dis hierdie Jesus wat vir ons leer in Matteus 7: “Vra, en 

vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop, en 

vir julle sal oopgemaak word...” Soveel van ons en ons 

mede-pelgrims het wonderwerke sowel as 

gebedsverhoring beleef in die Heilige Land. Dalk deur 

die briefie van seer en hoop in die Klaagmuur te druk. 

Dalk deur Stille Nag te sing in die geboortegrot. Dalk 

deur ’n diep sielsmoment by die Tuin van Getsemané. 

Of om saam die nagmaal by die Tuingraf te vier – daar waar op die houtdeur by die oop graf staan: He is not 

here, for He is risen. 

Maar Hy is juis hier teenwoordig - want Hy het opgestaan! 

Wie weet, dalk is dit jou beurt om (weer) iewers op Sy voetspore met Hom 'n afspraak te hê... Ons vertrek 

Woensdag 20 Maart 2019 vir 11-dae na ISRAEL vir hierdie belewenis. Dit sluit nou ook ISTANBUL in Turkye 

asook Jordanië met die fabelagtige PETRA in! 
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Dis so ’n groot voorreg om saam nuwe ervarings en stories te deel, God op sovele wyses te ervaar en totaal 

verryk te word. Ons sê altyd dis ’n “liggaam-, siel- en gees-ervaring” wat ons saam beleef. Ons word één in ’n 

nuwe familie.  

Dis anders wanneer ’n mens Israel saam met ’n groep medegelowiges beleef. Die koinonia oftewel gevoel van 

gemeensaamheid gee ’n dieper en ryker ervaring. Jy kyk en beleef ook deur ander se oë. Of soos ons al 

hoendervleis ervarings gehad het as ander mense van ’n ander taal en kultuur meteens saam met jou in hulle eie 

taal die Oorwinningslied of Stille Nag sing! In Happy Lephogole se woorde: “It was really spiritual, wonderful and 

memorable.” 

Ons gidse is Engels magtig en hoogs opgelei in die Bybelse 

geskiedenis. Jannie deel gereeld ook inspirasie, geestelike en 

persoonsontwikkeling asook leierskapswyshede. Verder put 

ons uit die kosbare wysheid van die Gees, humor en 

getuienisse van die groep. Dis so wonderlik om te beleef hoe 

God drome waar maak! 

Dis so lekker as toerlede laat weet: “Ja, die 2 weke se 

saamloop doen net iets aan 'n groep mense. Ek het nooit 

gedink dit kan mens so saambind nie. Julle almal is gedurig in my gedagtes en ek beleef so baie dinge kort-kort 

weer oor.” En ’n ander: “Ons wil net vir julle baie, baie dankie sê vir die heerlike en Geesvervulde en ook 

ontspanne toer, dit was so ’n lekker belewenis en Israel sien my beslis weer...”  

Nog een: “Ek voel baie bevoorreg om saam met julle twee as ons toerleiers  te kon gaan.  Julle entoesiasme, 

 liefde, aanvaarding, energie en humorsin was vir my aansteeklik en het vir my die toer onvergeetlik gemaak. Als 

was so georganiseerd en julle het regtig baie moeite gedoen met praktiese reëlings en deurgaans inligting 

deurgegee voor en tydens ons toer om als so moeiteloos te maak.  Daar was ook nooit een oomblik waarin ek nie 

veilig en deel van ‘n span gevoel het nie. Ek kon waarlik jul liefde vir Jesus en veral Jesus se liefde vir jul, sy kinders 

tasbaar voel.”  

Ons het vrymoedigheid om jou saam te nooi. Gesels met die 

Here of dit is wat nou in jou lewe moet gebeur. Nooi gerus ook 

jou familie en vriende. Sal jy asb. ook hierdie program en brief 

vir iemand anders aangee.  

Ons sal dit waardeer as jy vir ons laat weet wat jy besluit het 

sodat ons jou kan help om die regte prosedures te volg en die 

nodige informasie deur te gee. E-pos na 

jannie@jannieleroux.co.za of skakel/WhatsApp 0721275043.  

Wanneer jy die deposito oorbetaal aan Stargate International, onthou om in jou verwysing jou van en 

Leroux2019 te sit sodat hulle kan sien met wie julle saam reis. E-pos vir ons ook ’n afskrif asb.  

Dankie vir die geleentheid om met jou te gesels. 

Shalom 

Jannie en Wilma 

Dryf in Dooie See 

Tuingraf 
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