Hallo allemaal,
Hier weer een nieuwsbrief van ons. Ga lekker zitten en pak lekker een bak koffie, of een kop
thee erbij. Ook wij hebben te maken met een bijzondere tijd. Een tijd van onzekerheid en dat
dingen anders verlopen, maar ondanks dat ervaren we dat God trouw is en voorziet.
Op 2 januari 2021 zijn we verhuisd naar 'Licht in het Duuster' in Epe. (Eén van de woonhuizen
van JmeO (Jeugd met een Opdracht). Op 3 januari 2021 kregen we te horen dat de
voorbereiding er iets anders uit zou gaan zien omdat de CAR school (children at risk) helaas
niet door kon gaan i.v.m. de corona. Dit was wel een teleurstelling!

En wat nu dan?

Ik ben wel goed in ‘wat als dit?’ of ‘wat als dat?’, eigenlijk de
touwtjes in eigen handen houden, maar een avontuur aan
gaan met God heeft ook vertrouwen nodig. Dus koos ik er dit
keer bewust voor om niet de touwtjes in eigen handen te
houden, geen ‘wat als’ plannetje te hebben. Lekker spannend,
zeker in een tijd als dit. Dus zo gezegd zo gedaan. Ik had
geen back up plan nu de school niet door ging.
En ja hoor de dinsdag erna al kreeg ik de vraag, van een
echtpaar die bij JmeO werkt, of ik hen wilde helpen met
homeschooling. Zij zaten flink omhoog. Dit bevestigde dat ik
geen 'wat als' plannetje nodig had. Het mooiste was dat ik zo
ook een ander kon helpen. Via de mail kwam de uitnodiging of
ik een online seminar wilde volgen om zo een facilitator te
kunnen worden voor een dignity campaign progamma. Deze
dignity campaign is een organisatie in Zuid-Afrika, die zich richt onder andere op meiden van 10
tot 18 jaar. Dit ben ik vervolgens gaan doen.
Met dit programma geven ze een voorlichtingsdag waar ze meiden voorlichting geven over hun
identiteit, toebehoren, bestemming, pubertijd, menstruatie cyclus, menstruatie management,
e.d. Het vervolg op die dag is een programma van 12 weken waarin we met deze meiden dieper
over bepaalde thema’s nadenken. Ook na de online training heb ik me niet druk hoeven te
maken over een ‘wat als’ plannetje, want ik ben gevraagd om te helpen bij de crèche van JmeO
en dat vind ik erg leuk. Vertrouwen dat God gaat voorzien, is wat ik in deze periode mag leren!

Ronald: "Ik kreeg te horen dat ze wel hulp konden gebruiken
bij het onderhoudsteam. Ik help voornamelijk mee in de
nieuwbouw waar appartementen gebouwd worden voor
zendelingen in de toekomst."
Met het bouwen geloven we dat het niet om het bouwen zelf
gaat, maar om het bouwen van God’s Koninkrijk.
Studenten en medewerkers komen te wonen in de nieuwbouw
en worden getraind om uitgezonden te worden in de wereld
om Jezus bekend te maken. Heidebeek als sprinkplank voor
wereldzending… voor nog meer mensen!
Daarnaast geef ik nog voetbaltraining.

Verder zijn we druk met allerlei regelzaken voor ons vertrek naar Zuid-Afrika.
Wat erg leuk is om te weten is dat Theo en Jinke op het moment van schrijven hier in Nederland
op verlof zijn. We zullen ze dus nog gaan ontmoeten in het echt i.p.v. via de computer :-). We
zijn super enthousiast om aan de slag te gaan in Zuid-Afrika, maar exacte vertrek datum is nog
niet bekend.
Een aantal weken geleden hebben we namelijk te horen gekregen dat de regering van ZuidAfrika vanwege de corona tijdelijk geen vrijwilligers visum uitgeeft. Dit visum hebben wij nodig.
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief (19-03-2021) hebben wij via een ander
koppel gehoord dat de vrijwilligers visum wel weer wordt uitgegeven. Hier zijn wij heel erg blij
mee!
We vertrouwen erop dat we op Zijn tijd aan zullen komen in Zuid-Afrika.

De reis tot vertrek
Voordat we op de hoogte waren van dit nieuws
hebben we een periode van gebed gehad over
hoe onze voorbereidingstijd tot vertrek er uit mag
komen te zien.
We hebben er over nagedacht dat Laureen de
CAR school eventueel in Zuid-Afrika zou kunnen
gaan doen, maar vervolgens trok ook een andere
school onze aandacht: Bible for Life.

Gebedspunten:
Dat we mogen groeien in onze
persoonlijke relatie met de Heer.
Dat we meer uit Zijn Woord mogen
leren voor ons zelf en dat we het
ook mogen uitdelen aan anderen.
Dat we meer passie mogen krijgen
voor het bestuderen van het Woord.
Dankpunten:
De regering van Zuid-Afrika geeft
weer een vrijwilligers visum uit!
Dat de Bible For Life school wordt
aangeboden en doorgaat in deze
tijd.
Dat het wonen hier op LID goed
bevalt.
Laureen erg geniet van de kinderen
van de crèche.
Ronald geniet van de
samenwerking in de nieuwbouw en
van de voetbal training.
Beide dankbaar zijn met onze
mentor.
Dankbaar voor de begeleiding in
ons voorbereidings traject door
member care van JmeO.

Bible For Life is een bijbelschool van drie
maanden. Je ontdekt het grote verhaal van de
Bijbel – het verhaal van Gods Koninkrijk. Je leert
de Bijbel op verantwoorde en praktische manier
lezen en bestuderen. Je leest de Bijbel meditatief
en wordt toegerust het Woord te delen.
Het is een fundament voor je leven. Zowel voor
ons persoonlijke leven als voor ons werk in ZuidAfrika! De school wordt gegeven bij JmeO
Heidebeek in Heerde.
We hebben uiteindelijk de beslissing genomen om
ons in te schrijven voor deze school. We ervaren
een verlangen en Gods leiding en we denken dat
dit de school is waar we op dit moment het
meeste van kunnen leren. Verder zien het als een
kans en een nuttige investering voordat we
vertrekken. Deze school zal zijn van 14 april tot
10 juli 2021. Na de school willen we z.s.m.
vertrekken naar Zuid-Afrika.
We hopen dat je het leuk vond om onze
nieuwsbrief te lezen.
Hier nog één keer het filmpje dat ons zo
enthousiast maakt voor wat we mogen gaan
doen.
Godszegen!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u laureenirene@hotmail.com toe aan uw adresboek.

