Hallo lieve mensen!
Wij zijn Laureen en Ronald de Bruin. We zijn
alweer ruim een jaar gelukkig getrouwd en
wonen in het mooie Elburg. Beide werken
we met kinderen bij dezelfde kinderopvang
maar wel op een andere locatie ;-)
Zoals jullie misschien wel weten hebben wij,
afzonderlijk van elkaar, al een geruime tijd
een verlangen om kinderen in nood te
helpen.
We willen graag kinderen een veilige plek
bieden.

We willen ze het goede nieuws van het evangelie vertellen, zodat ze de juiste keuzes kunnen
maken in het leven en daardoor tot het doel komen dat God voor hen heeft.
Dit hebben we door de jaren heen op onze eigen manier ook mogen doen. We hebben een
aantal korte ‘outreaches’ naar het buitenland gedaan en op dit moment zijn we betrokken bij een
kinderclub in AZC Dronten.
Op naar Zuid-Afrika
Eind 2019 waren we aan het bidden wat we
het aankomende jaar mochten doen. Totaal
onverwachts kreeg Ronald een mailtje van
de CAR School met de vraag of hij wilde
helpen bij het leiden van deze school. De
CAR school is een Children at Risk school
van Jeugd met een Opdracht. Hier heeft hij
studenten van overal uit de wereld mogen
helpen trainen om met kinderen in nood te
werken.
Ook had hij het voorrecht om zelf de lessen bij te wonen. I.v.m. de corona stopte de school met
klassikale lessen, maar ging ze online door.
Op 6 april gaf een Nederlands echtpaar uit
Zuid-Afrika les. Dit waren Theo en Jinke de
Jong. Zij hebben een project opgezet met de
naam “The Light House”. Deze naam kwam
Ronald bekend voor aangezien hij een
aantal korte outreaches naar Brazilië had
gemaakt naar een project dat ook “Light
House” heet. Ronald was erg enthousiast
over wat hij hoorde en zag over dit
project. Kinderen en jongeren die in diep en
donkere omstandigheden blij worden
gemaakt door het goede nieuws van het
evangelie.
Ronald wilde heel graag dat Laureen het ook kon zien. Gelukkig was dat mogelijk omdat
Laureen thuis moest werken vanwege corona. De schoolleiding vond dat ook goed en daar was
Ronald erg dankbaar voor!
Dus dinsdag 7 april kropen we samen achter
de laptop. Ronald had zijn mening expres
niet gegeven over het project, want hij wilde
de reactie van Laureen afwachten. Laureen
was al enige tijd in haar hoofd bezig met de
vraag ‘Hoe kan ik iemand anders vertellen
waar mijn hart ligt, wat is mijn visie?’ Toen ze
dit project zag zei ze dat dit precies is wat ze
zou willen doen. (Zie filmpje).
Ook woensdag 8 april mochten we samen de les volgen. Ronald zag dat Laureen nog steeds
enthousiast was en deelde na de les ook zijn hart en enthousiasme. Hij vertelde dat hij het idee
had dat God ons roept voor dit project. We ervoeren een passie, een vreugde en een klik.
Voor Laureen was het wel even schakelen, maar intern moest ze wel lachen. Want tijdens een
conferentie in 2012 vertelde een jongen dat hij bij haar moest denken aan het land Zuid-Afrika.
Laureen weet nog dat ze toen dacht: “Wat moet ik hiermee?!”
Het leuke van alles was dat Ronald die jongen was. Het was tevens onze eerste ontmoeting.
Bijzonder hoe dat dan kan lopen. Ook kregen we een aantal teksten uit de bijbel en kreeg
Laureen een bemoedigend woord van een vriendin, die de roeping voor ons bevestigde.
Ronald kreeg bij zijn laatste bezoek in Brazilië de volgende Bijbeltekst: 8 Mijn plannen zijn niet
dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten! 9 Net zoals de hemel hoger is
dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan
de uwe. (Jesaja 55:8-9)
Die vriendin van Laureen deelde, nog voor
we onze roeping en plannen aan haar
bekend hadden gemaakt, dat ze geloofde
dat God grote plannen voor ons had en
enthousiast was om deze met ons te delen.
Een hoopvolle toekomst, een route aan het
uitstippelen, een weg aan het bereiden.
Ronald kreeg op zijn verjaardag nog de
volgende tekst: Jesaja 43:18-19 Dit
bevestigde dat God met iets nieuws bezig
was.

Wat gaan we nu doen?
Voordat we vertrekken willen we ons goed voorbereiden. Laureen gaat daarom de CAR school
doen in januari 2021.* Dit is iets wat ze al heel lang op haar hart heeft en we geloven dat het nu
het juiste tijdstip is. Ronald zelf gaat weer helpen bij deze school. Na deze drie maanden
theoriefase zullen we met de school mee op outreach gaan naar Zuid-Afrika en het project
Good news ZA bezoeken en er helpen. Wanneer de studenten doorgaan naar een ander
project, blijven wij achter.
Daar zullen we bij het project van Good news ZA aan de slag gaan en werken we mee om de
kinderen en jongeren te bereiken d.m.v. kinderclubs, onderwijs op scholen, vakantie kampen en
nog meer! Dit doen we o.a. in samenwerking met diverse organisaties.
We willen niet dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met alcohol, drugs en seks.
Maar we willen bijdragen aan een hoopvolle toekomst die God voor hen heeft!
* Helaas gaat deze school niet door vanwege covid-19. Maar dat verandert onze plannen
voor Zuid-Afrika niet. In onze volgende nieuwsbrief vertellen we meer wat we nu mogen
doen naast onze voorbereidingen.

Wil je ons helpen?
Kortom, wij geloven dat we voor langere tijd mogen meewerken bij dit project. We willen omzien
naar deze kwetsbare doelgroep. We willen Gods liefde laten zien! We willen verschil maken in
de levens van deze kinderen en jongeren!
De organisatie “Good News ZA” draait helemaal op vrijwilligers. Geen enkele buitenlandse
vrijwilliger binnen deze organisatie ontvangt enige vorm van salaris. Daarom hebben we
mensen nodig die ons financieel willen ondersteunen om dit werk mogelijk te maken. Zouden
jullie er al biddend over willen nadenken? We hebben maandelijks een bedrag van ruim €2500,nodig om rond te komen. Denk hierbij aan: verzekeringen, eten, drinken, huisvesting etc.
U kunt ons helpen door maandelijkse financiële ondersteuning op:
Ronald en Laureen de Bruin
IBAN: NL17 RABO 0360 9905 84
t.n.v.: Rafaelgemeenschap Elburg
o.v.v.: His purpose Ronald en Laureen
(De Rafaelgemeenschap heeft een ANBI-status.
Giften die worden overgemaakt zijn dus belasting aftrekbaar in Nederland)
Eenmalige giften zijn ook van harte welkom!
In Zuid-Afrika hebben ze een uitspraak: “Saam is ons beter”. Dit betekent dat je samen sterk
staat. Word onderdeel van ons team en we staan samen sterker!

www.ronaldlaureen.weebly.com
www.goodnewsza.com

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.

