Club:
Daar sta je dan… met je busje in de
wijk Bergvallei. Een kindje komt op z’n
blote voeten aangelopen en wil in de
bus stappen. Het kindje is alleen veel
te jong om mee te kunnen naar de
club. Maar waar zijn z’n ouders?
Pappa is er niet en mamma ook niet.
Niemand weet waar zijn ouders zijn of
wie op hem moet passen.
Een jongen in de bus staat uiteindelijk
op en brengt het jochie naar een huis
toe. Wij kunnen met een gerust hart
rijden.
Maar op het moment dat we net vertrokken zijn zien we het kleine jochie weer lopen en komt
weer naar de bus toe. Met een ongerust hart gaan we naar het Light House toe. We leggen de
situatie uit en rijden snel terug naar de wijk bergvallei. Via via komen we in gesprek met een
vrouw en die beloofd een oogje te houden op het jochie. Gelukkig kunnen we weer met een
gerust gevoel naar het Light House.

Kidsevent:
Eindelijk mag het weer. Eén keer per maand op een zaterdag. We hadden er al veel over
gehoord. Grote aantallen kinderen bij elkaar. Koningskinderen! Best spannend aangezien
Laureen en ik niet echt gewend zijn om met zulke grote aantallen te werken en we waren gelijk
verantwoordelijk voor een activiteit. Er waren in februari rond de 90 kinderen en in maart rond
de 70. Laureen deed met de halve groep een knutsel werk en Ronald sport en spel. Dit ging
best goed. (altijd verbeter punten natuurlijk) Gelukkig hadden we ook hulp van vrijwilligers.
Verder heeft Ronald de kinderen nog een Bijbeltekst aangeleerd en ging het verhaal over een
gat in je hart (niet letterlijk hebben we natuurlijk uitgelegd ) en dat de Heer genezing wil
brengen. Lekker mogen zaaien dus! De tweede keer hebben we het gehad over Mozes en het
volk Israël.

Jeugdavonden:
Elke zaterdagavond is het weer feest. Music, Dance, Games, Fun, Food, ontspannen omgeving
om te connecten met elkaar en met de leiders. Voor ons een kans om invloed te hebben in hun
levens. De boodschap is wel radicaal want wij willen dat ze de juiste keuzes maken in hun leven
en dat herhalen we daarom ook. God heeft een plan met hun leven maar zij moeten niet de
keuzes maken die hun meeste ouders hebben gemaakt. Daarom is het zo belangrijk dat ze de
kracht krijgen om uit een negatieve omgeving te stappen. De Heer kan ze daarbij helpen maar
Hij dwingt je nooit. (foto lucifers)
Verder hebben we het gehad over vrijheid. Los zijn
van je zonde geeft echte vrijheid! En we hebben het
ook gehad over de zaaier. Wat doet de jeugd met
het verhaal dat we vertellen/zaaien? Komt het zaad
in vruchtbare grond en doen ze er wat mee of laten
ze het roven zodra ze het hek uitgaan?
Vakantie programma:
Ivm vakantie hebben we weer vakantie programma
gedraaid. Dit keer waren we 3 dagen open voor alle
lagere school kinderen. Alles was net even anders
dat de gewone club. Het was weer genieten. We
hebben met verschillende vrijwilligers
samengewerkt.

Scholen:
De scholen bezoeken loopt goed. We mogen nu ook weer naar de Karatara school. Naast het
dansen is het nu ook de bedoeling dat wij het verhaal in het Afrikaans vertellen. Ons Afrikaans
gaat steeds beter en gelukkig kan François (onze Zuid-Afrikaanse collega) bijspringen waar
nodig. Ronald heeft gesproken over talenten en gaven en Laureen over dat woorden zeer
kunnen doen.

Mooie ontmoetingen:
Laatst op de gebedsapp hebben we ook
gedeeld dat we naast onze werkzaamheden
bijzondere ontmoetingen mee maken. Dit is
erg bemoedigend voor ons.
Zo hebben we mogen bidden voor een
verkoper, een man met een zere voet, een
jongen op straat, een camping bewaker die
vroeg om gebed voor zijn gasten, een man
met een zere heup en knie, serveerster in
restaurant en serveerder in een
vuurtoren/restaurant, een vrouw met slechte
ogen en nog meer…
Gaaf om te ervaren dat we hoop mogen doorgeven aan mensen die op ons pad worden
geplaatst. We moeten wel erbij zeggen dat onze opvallende werkbus meehelpt om open deuren
te krijgen.

Dankpunten:
Voor de bijzondere ontmoetingen buiten onze werkzaamheden om.
Goede opkomst van het eerste kidsevent en tweede kidsevent.
Dat we ook weer naar de Karatara school gaan.
De afgelopen maanden hebben we in januari 4764 in februari 6469 en in maart rond de 6000
maaltijden uit kunnen uitdelen.
Dat ons Afrikaans steeds beter wordt.
We merken dat de band met aantal kinderen steeds closer wordt zodat we ook meer invloed
kunnen uit oefenen.
Een echtpaar/vrienden uit het dorp helpt ons met de taal.
Twee vrijwilligers blijven langer. Car school (childeren at risk) van Jeugd met een Opdracht
komt ons voor 6 weken helpen. World servants komt ons voor 2 weken helpen. 3 vrijwilligers
uit Knysna komen ons helpen met de jeugd. Nog 2 vrijwillgers helpen ons om de twee
weken.
Het lijkt erop dat de Zuid-Afrikaanse kooksters tot iedergeval half december kunnen blijven.
(Blijft wel een gebedspunt)
Bidpunten:
Open harten van de jeugd en de kinderen op het moment dat ze het Light House terrein
binnen stappen.
Bescherming en gezondheid team.
Er wordt veel gedronken in deze omgeving. Graag doorbraak hiervoor dat dit gaat stoppen.
Dat het aantal school verlaters afneemt.
Jeugd dat drugs gebruikt wel blijft komen.
Dat ze nog steeds weten waar elke kleur van de evangelisatie armband voor staat.

Giften:
Ps: Via iemand die ook de financiën doet in onze kerk kregen we te horen dat het belangrijk is
dat de giften gegeven worden aan onze project naam; His Purpose. Wanneer jullie onze
namen erbij zetten (vb His purpose Ronald en Laureen) kan je dit in de toekomst belasting
technisch problemen geven wat betreft de ANBI status. Als het nu een keer mis gaat is het niet
gelijk een ramp. Maar willen jullie dit aanpassen? Alvast bedankt!

Contact gegevens:
Whats app:
06-21262813 (Laureen)
06-47122427 (Ronald)
ronaldlaureen@yahoo.com
Aanmelden nieuwsbrief?
Ga naar onze website, of mail ons
ronaldlaureen@yahoo.com
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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.

