Hallo lieve mensen,
Zoals jullie inmiddels gewend zijn krijgen jullie bij bijna elke nieuwsbrief een filmpje te zien. Dit
keer hebben we weer een filmpje en deze overtreft al onze filmpjes. Open de link snel en kijk en
luister goed.

Helaas hebben we jullie reactie niet kunnen zien maar wij hopen dat jullie dit ook een mooi
filmpje vinden

Huisje
Zoals vele al hebben gehoord heeft de Heer voorzien in woonruimte. Wij vinden het bijzonder
hoe het is gegaan. Per 1 mei huren wij een woning in Karatara. Dit ligt aan dezelfde straat als
het Light House. Aangezien het vrij uitzonderlijk is om wat te vinden in Karatara was dit echt een
verassing voor ons.
Toen het voorbij kwam op internet hebben we gereageerd en gezegd dat we geïnteresseerd
waren. We kregen te horen dat er 3 mensen voor ons waren. Laureen zag het daarom niet echt
meer zitten maar Ronald legde het bijltje er niet bij neer. Nadat Laureen met de tip kwam om
wat meer uit te leggen wie we waren en wat we doen en dat het voor ons perfect lijkt hebben we
weer een berichtje gestuurd. We hebben oa verteld dat we missionarissen waren en werken
met kinderen in nood en jeugd bij de Light House.
Vervolgens kregen we een berichtje dat zij woensdag bij het huis zouden zijn en contact zouden
houden maar wij begrepen niet wat ze daar mee bedoelde. We hebben nog een berichtje
gestuurd of we mochten komen kijken op woensdag maar daar kwam geen reactie op.
Vervolgens hebben we het los gelaten maar stond er woensdag een vrouw bij de Light House
tent die ons vertelde dat we van 13.00 tot 14.00 konden komen kijken bij het huis.
Ik raakte in de stress omdat ik even niet wist hoe wij weg konden gaan van de kinderen.
Gelukkig kwam Laureen erbij en vertelde dat we om 13.00 een pauze hadden. Er waren nog 2
vrijwilligers en die zagen het wel zitten om de pauze te begeleiden.

Vervolgens zijn Laureen en ik bij het huis gaan kijken en dat voldeed aan ons verlangen. De
vrouw die ons hielp was erg enthousiast over het werk wat wij doen. Ze vertelde dat zij ook het
verlangen had om ons werk te doen maar dat het er nooit van was gekomen.
Na een korte bezichtiging waren Laureen en ik super enthousiast en gingen we verder met ons
werk. Vervolgens werden we om 16.45 gebeld door de eigenaren met de mededeling dat ze ons
hadden uit gekozen en met de vraag of we vrijdag lang wilde komen om te kuieren (samen tijd
door te brengen) Ik vond dit eerst erg spannend maar eenmaal daar was er een erg relaxte
sfeer. We hebben leuke gesprekken gehad en we mochten uiteindelijk nog voor hen bidden.
We hebben contact gehouden en ons vertrouwen in elkaar uit gesproken en uiteindelijk hebben
we maandag 09-05-2021 ons huur contract getekend.
Wij ervaren in dit proces echt de leiding van de Heer. Het huis voldoet aan onze verlangens en
het is ook nog in Karatara. Wij kijken er naar uit om in ons huis te kunnen opladen zodat we nog
meer kunnen geven aan de kinderen en jeugd, het werk waarvoor we geroepen zijn.

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
Steunen?
IBAN: NL17 RABO 0360 9905 84
t.n.v.: Rafaelgemeenschap Elburg
o.v.v.: His purpose
(ANBI-status)

Facebook

Instagram

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.

