“Wat is julle name?
SHINE UP!
Shine up to?
TO RISE UP!
Rooi rooi rooi als een rooi rosie!
Rooi rooi rooi als rooi tomatie.
Rooi rooi rooi als een span met krag!
Rooi rooi rooi als een span dat win!”

Kampen:
Ooit lang, lang geleden ging ik met school op kamp. Vele kilometers fietsen om op de
bestemming aan te komen…… Laat slapen. Ik was een bofkont want ik ben vaker dan alleen in
groep 8 op schoolkamp geweest! (Laureen)
Wie van jullie is ooit wel eens op kamp gegaan? Wie weet daar nog wat van? Aftellen totdat het
zover is…tas inpakken…overleggen bij wie je in de tent wilt (slapen)…bedenken hoe je zo min
mogelijk hoeft te slapen…eten en snoep mee nemen…frisdrank en het liefst met prik…
Nu kregen de tieners van Karatara en omgeving de kans om op kamp te gaan. Voor de meeste
voor het eerst. Ze moesten zelf er voor sparen en dus klusjes doen, want naast de kampkosten
moesten ze natuurlijk het snoep goed en frisdrank ook betalen.
Frisdrank mocht er niet in de tent gedronken worden want door ervaringen uit het verleden
bleek dat er zoveel en snel gedronken werd dat alles weer uitgespuugd moest worden.
Tijdens deze kampen hebben we
verschillende dingen gedaan. Zo werden de
tieners in teams in gedeeld.
Bovenstaande kreet was de groepskreet van
ons eerste team. Team Rooi (Rood)! Bij een
team met een strijdkreet hoort ook een
groepsvlag. Deze hebben ze natuurlijk zelf
gemaakt.
Verder zijn ze bezig geweest met sport en
spel, vrij spelen in een zwembad (de meeste
konden niet zwemmen, maar ze hadden
veel lol), bijbel smokkelspel in het donker en
een vroege ochtend hike naar het strand.
Tussen alle activiteiten door hadden we verschillende diensten. Naast dansen en het vinden van
een chocoladereep was er dus ook elke keer een spreker. We hebben verschillende sprekers
gehad en de Heilige Geest was aan het werk. We merkten dat er meer openheid kwam en dat
de tieners veiligheid ervoeren om persoonlijke dingen te delen. Zo deelde alle jongens van het
eerste kamp dat hun ouders niet meer bij elkaar waren.
Bij de tweede groep was er vooral bij de laatste dienst enorm veel openheid. Veel tieners
zochten de leiding op om hun persoonlijke noden bekend te maken en om gebed te vragen.
Gaaf om te zien dat ze zich zo veilig voelden en geloof hadden om dit te doen.

Zomervakantieprogramma
Na het kamp stond de
zomervakantieprogamma voor de deur. Ja, het is
hier zomer in december!
We keken hier ontzettend naar uit! Vier dagen in de
week open en één dag in de week eropuit naar
andere plekken. Maar… toen… sloeg de corona
toe.. en moesten Ronald en ik in quarantaine en de
Light House moest dicht. Dat was een hele
tegenvaller! Juist omdat in de vakantieperiode de
kinderen veel bij huis zijn en graag in de Light
House willen zijn.
Gelukkig konden de vrijwilligers na een korte
quarantaine er wel op uit naar verschillende andere
plekken. Daar werd gedanst en gespeeld met de
kinderen, appels uitgedeeld, pannenkoeken
gemaakt en uitgedeeld.
Kerst en oud en nieuw hebben we met z’n tweeën
doorgebracht. Dit was erg rustig maar wel
onvergetelijk
De nacht voor kerstnacht was nog wel bijzonder. We werden wakker van geschreeuw en
dachten dat dit een dronken man was. Dit was echter onze buurman die een ambulance wilde
bellen omdat zijn vrouw op het punt van bevallen stond. Gelukkig waren onze collega en de
vrijwilligers er nog zodat zij hen veilig naar het ziekenhuis konden brengen en daar is een
prachtige dochter geboren. Dankbaar dat dit op dat moment gebeurde en onze collega en
vrijwilliger er nog waren want als je hier moet wachten op een ambulance dan duurt dat nog wel
even.

Toen wij uit quarantaine waren kon het
Light House ook gelukkig weer open.
Dit was weer een feest. We hadden
wederom een springkussen tot onze
beschikking. Dit vonden ze geweldig!
Naast heel veel plezier maken en
lekker jezelf mogen zijn hebben we de
laatste dag ook nog stil gestaan bij het
uitspreken van positieve woorden. Hoe
belangrijk dit is en wat het met je doet
om te ontvangen. Dit was leerzaam en
niet vanzelfsprekend voor de kinderen.

Aangezien het hier hoog zomer is konden we het niet laten om ook nog waterspelletjes te doen.
De beelden spreken genoeg over hoe het er hier aan toe ging.

Jeugdavond
We hebben ook weer een jeugdavond
gehad. Er was weer een goede opkomst!
Je merkt aan alles dat ze het fijn vinden om
in het Light House te zijn. Je ziet wel aan
hun houding dat ze zoekende zijn hoe ze
zich moeten gedragen.
Onzeker en puberaal gedrag. Af en toe de
grenzen overschrijden en ontdekken hoe ver
ze kunnen gaan bij de leiding.

Wel vinden wij juist deze doelgroep erg belangrijk omdat er zoveel verleiding is en verkeerde
keuzes worden gemaakt. Daarom willen we graag meer jeugdavonden gaan houden.
We hebben deze avond stilgestaan bij het goede voorbeeld geven. De tieners zijn weer een
voorbeeld voor de kleine kinderen in de community. De kinderen kijken tegen hen op. Dit heeft
weer invloed op de keuzes die ze maken. Dit beseffen de tieners nog niet altijd.

Dankpunten:
Tijdens het verlof van Theo en Jinke
hebben wij de programma’s zelfstandig
gedraaid met ons team en dat ging goed.
De kampen waren een groot succes.
Naast super veel lol werd er stille tijd
doorgebracht met God en werden er
persoonlijke dingen gedeeld en om
gebed gevraagd door de tieners.
We gaan ook weer maandelijks op
zaterdag kids events draaien en nu weer
wekelijks op zaterdag jeugdavonden. Dit
betekent dat we nu alle programma’s
zoals we die voor de lockdown deden
weer gaan doen.
Bidpunten:
Er wordt veel gedronken in deze
omgeving. Graag doorbraak hiervoor dat
dit echt gaat stoppen.
Bescherming voor twee tieners van onze
club die nu naar een middelbare school
gaan wat niet zo goed bekend staat.
Drugs en jong in aanraking met
seksualiteit. I.v.m. financiën hebben ze
geen keus!
Goed energie verdelen want we hebben
volle week programma’s.
We zoeken nog meer kinder- en
jeugdwerkers. Zowel Zuid-Afrikanen als
uit andere landen.

Facebook

Instagram

Contact gegevens:
Whats app:
06-21262813 (Laureen)
06-47122427 (Ronald)
ronaldlaureen@yahoo.com
Aanmelden nieuwsbrief?
Ga naar onze website, of mail ons op
ronaldlaureen@yahoo.com
Steunen?
Ronald en Laureen de Bruin
IBAN: NL17 RABO 0360 9905 84
t.n.v.: Rafaelgemeenschap Elburg
o.v.v.: His purpose
(ANBI-status)

ronaldlaureen.weebly.com

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.

