Bekijk de webversie

Flexibel zijn
Aangezien we straks met een baby ook flexibel moeten zijn hebben we al een voor proefje
gehad.
Nog meer vrijwilligers
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al
benoemd hadden hebben we bezoek gehad
van een groep van 26 jongeren van World
Servants uit Nederland. Een groep van handige
mensen die 2,5 week hebben komen helpen
bouwen en kinder- en tienerwerk gedaan. Zij
sliepen in tenten op het Lighthouse dus het
was een gezellige drukke boel. Naast ons
gewone programma hebben we nog
outreaches gedaan naar andere plekken en
sportdagen georganiseerd op scholen.

Maar naast het samenwerken met ons hebben zij ook samen gewerkt met de lokale bevolking.
Dit was echt leuk om te zien. Zo konden ze wat leren over de Zuid-Afrikaanse bevolking en zij
weer wat van hen. Verder hebben we met z’n alle nog een film (Final Solution) gekeken en ook
nog een spreker gehad die ons meer kon vertellen over de apartheid in Zuid-Afrika. Hoe zwarte
mensen en blanke mensen en kleurlingen nog steeds worstelen met hun afkomst.

In de tijd dat de groep van World Servants
hier was hadden we nog andere vrijwilligers
uit Nederland. Jongeren die hun vakantie of
een deel van hun vakantie hadden
opgegeven en gespaard om hier te kunnen
dienen. Naast al het werk moest er natuurlijk
nog een voetbal wedstrijd Zuid-Afrika Nederland gespeeld worden.

Nu we dit schrijven zijn alle vrijwilligers weer naar huis toe en is er is er weer een nieuwe
vrijwilligster gekomen, Corinne. Iemand uit Zeeland i.p.v. uit Friesland

Flexibel zijn is een kunst..
We draaien weer de normale programma’s met de
clubs en op de scholen. Ook gaat de jeugd elke
zaterdag lekker door. Maar ondanks dat kan er
altijd weer iets tussen door komen. Vrijdag 26
augustus was er een groep jongeren van een
bijbelschool uit Jefrey’s baai die kwam helpen en
maandag 5 en dinsdag 6 september waren er
weer andere groepen die kwamen helpen met de
kinderclub en met een outreach.
Tussen de bedrijven door moesten we ook nog een zieke tiener ophalen in Knysna. Kortom
flexibel zijn. Ik heb het idee dat de Heer mij alvast dingen wilt leren voor mijn vaderschap. Ik hou
wel een beetje van structuur maar onze kleine gaat zich vast niet aan mij aanpassen
Taal
Onze Zuid-Afrikaanse collega Francois is op dit moment met verlof. Automatisch was het toch
vaak zo dat Francois de praktische bijbel verhaal deed omdat hij van nature Afrikaans spreekt.
Nu moeten Laureen en ik wat vaker het verhaal doen. Het is leuk om te ervaren t.o.v. een half
jaar terug dat we enorm gegroeid zijn! Dank u Heer! Het vertellen van een verhaal in het
Afrikaans gaat steeds beter. Natuurlijk is er nog heel veel te leren aan deze mooie taal!

Het gaat niet om ons!
Wij weten dat we geroepen zijn voor dit werk
en deze plek maar we beseffen dat het niet
om ons gaat maar dat God de kinderen en
mensen van Karatara en omgeving lief heeft
en op het oog heeft en daarom zijn wij
geroepen. Graag willen we jullie voorstellen
aan de toppers die al het werk verrichten om
het eten klaar te maken en uit te delen. Ze
hebben een heftige achter grond maar
kennen de Heer nu en schitteren in de
keuken! Dit zijn Eva en Carolina.
Joandre komt hier regelmatig om het gras te
maaien en de auto’s te wassen en andere
klusjes te doen.
Deze toppers hebben een betaalde baan bij
GNZA.

Baby nieuws
Laureen is inmiddels met gemengde gevoelens aan het aftellen. Ze gaat 23 september met
zwangerschapsverlof. Ze heeft inmiddels echt al een dikke toeter en hij of zij schopt en bokst af
en toe al flink.
Super leuk dingetje, er komt een online cursus van de Children at Risk school voorbij, die
precies in de eerste twee weken van haar zwangerschapsverlof valt. Deze school had ze heel
graag fysiek willen volgen voor ons vertrek naar Zuid-Afrika, maar is toen niet door gegaan
vanwege de Covid. Dus ze is hier lekker enthousiast over! Nu maar hopen en bidden dat de
kleine nog eventjes blijft zitten
Wederom zijn we dankbaar dat we dichtbij wonen, vooral Laureen, want ze gaf al aan dat ze
straks lekker komt langs waggelen of als de baba (Afrikaans voor baby ) er is, dat ze zeker
langs komt op het Light House om de kids daar te zien!

Wat een tegenstrijdigheid
Samen met Jinke ging ik op weg naar Bergvallei. Een wijk waar we meerdere malen komen om
kinderen op te halen voor de club. Dit keer reden we na club tijd naar Bergvallei om een
zwangere vrouw op te zoeken. Met mijn nuchtere verstand dacht ik even dat doen we even.
Toch was dit bezoek erg heftig. Ik werd geconfronteerd met een vrouw die hoog zwanger is (27
september uitgerekend) moeder van een klein jongetje, waarvan haar man met een andere
vrouw er vandoor is gegaan. We kwamen erachter dat ze nog niks in huis/hokje heeft voor de
baby. Haar plan is dat ze de ambulance belt bij het krijgen van de weeën maar ik kwam erachter
dat ze geen bel te goed op haar telefoon heeft.
Wat een verschil met mijn situatie met Laureen. Wij hebben bijna alles al in huis en familie en
vrienden die met ons mee leven.

Dankpunten:
Voorspoedig verloop zwangerschap
Laureen.
Samenwerking met de jongeren van
World Servants.
Eind oktober komt er weer een nieuwe
vrijwilliger uit Nederland.
De kooksters kunnen in iedergeval tot
de maand maart blijven.
In de maand juli en augustus hebben
we weer 3 dagen per week eten kunnen
uitdelen.
We hebben een mini concert hier gehad
van Marcel en Lydia Zimmer. Dit was
echt een feest voor de kinderen
De laatste weken hebben we veel
mogen delen over de vruchten van de
Geest. (Galaten 5:22) Hierin konden we
heel praktisch zijn. We hebben veel
mogen zaaien op dit gebied.

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)

Bidpunten:
Dat de bevalling van Laureen goed mag
verlopen
Dat de bevalling van de vrouw uit
Bergvallei goed mag verlopen.
Er is hier een meisje, die we kennen
van de jeugd, waarvan we gehoord
hebben dat ze al sexueel actief is. Ze is
nog maar 13 jaar. Ze gaat nu tijdelijk in
Kaapstad wonen om in een andere
omgeving te zijn. We bidden dat als ze
terug komt sterk genoeg is om nee te
kunnen zeggen.
Wij hopen snel een kerk te vinden waar
we ons thuis voelen en vriendschappen
kunnen opbouwen. We zijn erg blij met
onze collega’s maar hebben behoefte
om naast ons werk ook vriendschappen
op te bouwen.
De oogst is groot maar er zijn te weinig
arbeiders.(Lukas 10:2) We hebben
werkers nodig!
Dat we fijn gevoelig mogen blijven voor
de Heilige Geest bij het delen van onze
praatjes op de scholen, clubs en jeugd
avonden en dat dit wortel zal blijven
schieten en niet geroofd zal worden.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails 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.

