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Allen een zeer hoopvolle toekomst gewenst. Dit is een
belofte die zeer zeker uitkomt. God laat niet roven het werk
wat Hij begonnen is. We gaan roerige tijden in waarin alles
geschud zal worden, maar het Koninkrijk van God is niet te
schudden, het staat absoluut vast. Blijf in Christus en je zal
de zegen ervaren die in deze tijd uitgestort wordt.

Het is alweer een tijd geleden, maar we willen niet
overladen met nieuwsbrieven. Dus alsnog een
Aliquam sed eros
| Nulla facilisi | Lorem vitae elit
gecombineerde nieuwsbrief.
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Het jaar 2020 was een groot verschil met het jaar 2019.
We waren al gestopt met De” Fatherheart sail” op het grote
zeilschip, de driemaster. “De Noorderlicht”
Alleen de week op het Kasteel was er nog in september
2019, wat een enorm succes was. Zoveel innerlijk herstel!!!
Mensen die tot hun
recht kwamen.
Ontdekking van het
bovennatuurlijke
waarheid en de mooie
beloften van God voor
ons. Het Thema was
Hooglied. Dank aan
alle teamleden voor
hun enorme inzet. Onze nieuwe bestuursleden Ida en
Bareld Barelds, Christel Keizer, Adinda Ebe en ook aan
Emma Nuttall. En de geweldige sprekers John en Ruth
Filler en Stevie Mckie, (inmiddels getrouwd met Emma).
Maar het jaar 2020 hebben we helemaal niets aan
evenementen gehad. Gelukkig heeft God ons ervoor
behoed. We hadden echt niets op ons hart. Misschien al
wel eens lekker rustig na alle drukke jaren.
Wat wel doorging zijn het onderwijs per Zoom door
Georgine elke eerste vrijdag van de maand. De
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studieavonden van Ronald en Wytze stopten. De twee groepen Hebreeuwse les over de levende
letters stopte De vrouwen ochtend veranderde in een algemeen voor ieder toegankelijke “Hub”
(ook voor mannen) en ging per Zoom, en nu stopte dan ook de Up-groep, de groep voor intensief
herstel. Al deze Zoom sessies werden een keer per maand gehouden.

De Hub is elke 1e vrijdag van de maand, studiesessie, aanmelden kan door het opgeven
van je mobiele nummer aan hartnack@home.nl
In de zomer 2020 zijn we in Frankrijk bij het kasteel in de Dordogne geweest, maar het ziet er
niet naar uit dat het in 2021 weer te huur is. Helaas, Helaas. Dat betekent dat we op zoek zijn
gegaan naar een andere locatie of kasteel. Ondanks heel wat zoeken en proberen is het geen
succes geworden. Als we zelf niet kunnen koken wordt de prijs voor de deelnemers naar ons
inzicht veel te hoog.

Een Nieuwe droom
Zo ontstond een nieuw idee. Als we een gites (vakantiehuisjes) complex zouden kunnen
kopen met meerdere echtparen om daar permanent in te wonen, dan zou de huisvesting
voor conferenties met deelnemers geen probleem meer zijn. Het huren van een aparte
dure locatie is dan niet meer nodig.
Zelf kunnen we meerdere soorten evenementen daar houden.
Zoals:
* Conferenties zoals we dat in het kasteel deden
* Huwelijks weken, verdieping en werken aan een goed huwelijk.
* Retraite/ stilte weken
* Kunst en schilder weken
* Intensief herstel weken
* Vakantie weken.
* Meditatie weken
* Vrouwen conferenties
We vonden een prachtig domain met 6 Gites (vakantiehuisjes) Daar zouden we twee maanden
seculier verhuur kunnen doen voor inkomsten, en dan de rest van de maanden een keer per
maand een week vanuit de stichting Fathers Royal Love. Met tussendoor andere activiteiten.
Het complex kan 34 mensen herbergen. Het ligt prachtig in de natuur met een geweldig uitzicht
rondom en groot zwembad. Locatie is weer de Dordogne/Corrèze in Frankrijk.
Koos en ik hebben er een dag gelogeerd om het te proeven en hebben wat gesprekken met de
eigenaren gehad. Uniek is het en perfect voor onze plannen. Kleinschalige conferenties en
retraites, individuele opvang.
Het lijkt ons ideaal, daarom gaan we hier voorlopig voor, maar we blijven rondkijken. Wat het ook
wordt, we geloven nog steeds in onze missie……
We zoeken naar nu naar mogelijkheden voor financiering. Misschien via crowdfunding of
sponseren. We zullen zelf ons huis verkopen. We staan open voor ideeën hiervoor.
Voor God is niets onmogelijk.
Het is een plan wat overeenkomt met de nieuwe tijd waarin we belanden. Mensen kunnen een
gite, (vakantiehuisje) huren in Frans ingerichte stijl en genieten van de natuur, daarnaast een
geestelijke opbouw krijgen door het onderwijs en de familiaire harmonieuze sfeer.
Bijverdiensten door verhuur en B&B functioneren voor seculier gebruik.
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Vacatures
* Harde werkers die mee
willen werken in
Frankrijk in het team.
* Gebedsondersteuners.
* Sponsors voor Frankrijk
project
Reacties kunnen naar
nathanael0255@gmail.com
Bezoekadres van de Stichting:
via het secretariaat
Stichting Fathers Royal Love
(SFRL)
p/a J. Hartnack, secretaris
Andoorn 54
8265 KM KAMPEN
T: 06-55841562 (Koos)
06-36499171 (Georgine)

Maar helaas is dit vakantie complex wat we op oog hadden
verkocht. We gaan nu op zoek naar Gods locatie voor ons. Er
is een hoopvolle toekomst, misschien door een
woongemeenschap met anderen en leven van het land door
een grote groentetuin. We zijn nu in overleg voor ons
businessplan met een deskundige.
In januari 2020 was de laatste Expressie school ooit gestart
(een activiteit onder Kingly Expressions) onder supervisie van
Georgine en met medewerking van onze dochter Ayla en
Koos. Ook deze stopte na 4 lessen vanwege Covid. De
planning is in april 2021 de school weer te hervatten.
Koos en Georgine zouden mee spelen in 2020 met
wandeltheater Dolorosa. Maar ook dit werd afgelast. We
hebben nu besloten helemaal niet meer mee te doen, na vele
jaren enthousiasme. Maar je moet toch eens stoppen.
Een andere activiteit die wel doorgaat is de verkoop van
zalfolie. We hopen een Webinar te houden op vrijdag 12
februari, zodat we onderwijs en informatie via ZOOM kunnen
geven. De zalfolie is te koop op de website
www.kinglyexpressions.nl
We zijn begonnen mee te draaien met het muziekteam in
Harvest Field International en House of Heroes met dans en
vlaggen. Dit wordt internationaal uitgezonden en veel
bekeken. Hiermee komt ook de profetie tot realiteit dat ons
dansen en vlaggen heel de wereld over zou gaan en tot
genezing van velen zal zijn. Dit was een profetie die ik kreeg
voordat ik ooit begon met dansen.

Operatie Georgine
Eind oktober 2018 kreeg ik een borstreconstructie van eigen
buikvet (DI-EP) na 10 jaar kankervrij te zijn gehad. De
operatie duurde 12 uur. Door complicaties kwamen er nog
eens twee spoedoperaties extra diezelfde week bij en bleek
ik een longembolie en longontsteking te hebben.
Gevolg van deze operatie was dat ik 4 maanden een open
gat in mijn buik had en nu een grote buikhernia heb. Dat
betekent dat ik al 2 jaar nu in een korset leef om te
functioneren. Een naar en pijnlijk geheel.
Ik kom in aanmerking voor een grote buik hersteloperatie in
Helmond. Maar door Covid wordt die elke keer opgeschort.
Nu heb ik nog geen inzicht wanneer de operatie zal plaats
vinden. Na de operatie is het 6 weken niets doen en een lang
traject van fysiotherapie. Maar we geloven in een
bovennatuurlijk wonder.
We hopen jullie wat meer inzicht te hebben gegeven in wat
wij zo al doen. We verlangen ernaar door meer openbaring,
als Zoon en Dochter te functioneren, hier op aarde, wat Jezus
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voor ons door Zijn lijden, dood en opstanding ons voorgeleefd heeft. Wij willen hier ook in gaan
functioneren, Zijn evenbeeld worden. Om God de Vader groot te maken door Zijn liefde uit te
stralen. Jezus te verhogen als de Koning van ons leven. Werkelijk worden zoals Hij ons bedoeld
heeft.
Mocht u ons financieel willen steunen, dan zijn wij daar zeer dankbaar voor. Dat betekent dat we
meer mensen kunnen helpen. Mensen die onderwijs, conferenties en counseling niet kunnen
betalen. We ondersteunen ook met onze stichting goede doelen zoals in 2018 jaar een waterput
in India en 2019 bijenkasten voor gezinnen in Armenië voor inkomen en onderhoud van
gezinnen.

Gebeds- en dankpunten:
- Dank voor de gezondheid en dat de vitaliteit terug zal komen na alle operaties, zodat we
de inzet weer 100% kunnen geven op de conferenties en andere activiteiten, ondanks
onze leeftijd (62 en 65 jaar).
- Bid dat we met elkaar in de volle realiteit van Gods Koninkrijk kunnen functioneren. We
willen hoger, dieper, wijder, breder gaan. Evenbeeld van Jezus worden en functioneren.
- Bid voor doorgang in de plannen voor Frankrijk en de plaats waar God ons wil hebben, de
financiën en middelen om dit te verwezenlijken. We willen in Gods bestemming voor
ons leven wandelen.
Met hartelijke warme groet
Koos en Georgine Hartnack.
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