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1 bericht

Louise ten Wolde <louise2611@hotmail.nl> 27 juni 2021 om 17:42

Dag lieve allemaal.

 

Het is weer tijd voor een nieuwsbrief :) Hier op Herdershof (de naam van het huis waar ik woon) gaat het goed. Ik
geniet van het lekkere weer en het bos. Het is echt een zegen om hier te wonen. In Muizenberg woonde ik dan een
paar minuten van het stand vandaan, maar dit huis staat ook op een heerlijke plek.

 

Nieuwe dingen  
In de afgelopen maanden heb ik weer gewerkt in de bouw maar ben ik ook wat nieuwe dingen gestart. Ik ben o.a.
betrokken geraakt bij het aanbiddingsteam. Elke maandagochtend hebben we als basis met elkaar een tijd van
aanbidding. Voor een lange tijd is dat online geweest maar sinds een maand hebben we besloten om het buiten te
doen als het weer dat toestaat. Zo kunnen we weer bij elkaar komen en kunnen mensen ook meezingen. Ik heb al
een paar keer meegedaan met zang en soms gitaar. Het is zo fijn om weer bij elkaar te kunnen komen en met elkaar
God te kunnen aanbidden, het is dus echt een voorrecht om hieraan mee te kunnen doen. Gisteravond heb ik ook de
aanbidding geleid bij een tienerevenement georganiseerd door YWAM Heidebeek. Ook hier heb ik echt van genoten.
Ik begin steeds meer mijn plekje te vinden op Heidebeek.

 

              

Afgelopen week heb ik ook meegeholpen bij het geven van teambuilding aan de DTS die volgende week op outreach
gaat. Samen met een collega hebben we verschillende spellen bedacht die de teams konden doen. Aan het einde
van zo’n spel begeleiden we een evaluatiemoment zodat de studenten en teamleiders elkaar beter kunnen leren
kennen en begrijpen. Tof om te zien dat simpele spelletjes toch nog wel veel naar boven kunnen halen.
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De DTS die nu draait is een DTS waar ook families aan mee kunnen doen. De ouders zitten dan in de les en vaste
medewerkers doen dan het kinderwerk. Maar vanwege ziekte ben ik ook een aantal keer bijgesprongen en heb ik het
kinderwerk gedaan. Ik hou van kinderen en het is heel waardevol om in hun levens te spreken en te zaaien. Twee
van de kinderen komen uit het Duitse gedeelte van Zwitserland, maar ze kunnen al zo goed Nederlands.  We zingen
liedjes met ze, lezen een verhaal voor uit de Bijbel en spelen ook gewoon lekker buiten.

 

 

 

 

Muziek DTS
Al heel veel leuke nieuwe dingen dus, maar er is nog iets waar ik echt heel blij mee ben. Er komt een Music DTS!
Komende september ben ik net zoals vorig jaar weer betrokken bij de DTS maar deze keer heb ik een extra rol. Elke
dinsdagavond en vrijdagmiddag is er namelijk ruimte voor een zo genaamde ‘Music track’ of ‘Football track’. De
voetbal-track wordt opgezet door een collega maar ik mag de muziek-track organiseren. Ik heb echt een hart voor
muziek, misschien hebben een aantal van jullie mij wel eens een keer mee zien zingen in de Fonteindienst of ergens
anders, dus ik vind het heel leuk dat ik mijn passie daarvoor ook hier mag uitdragen aan de basis tijdens de
maandagochtenden en dus ook aan de studenten tijdens de DTS. Voorgaande jaren zijn er al wel eerder voetbal-
tracks geweest, maar nog nooit eerder een muziek-track. Dus ik krijg heel veel vrijheid in het opzetten hiervan. Aan
de ene kant is die vrijheid heel leuk, maar aan de andere kant ook een beetje lastig omdat er niet echt iemand is waar
ik hulp aan kan vragen omdat hij/zij al ervaring heeft.  Wel heb ik contact opgenomen met andere YWAM basissen en
die al wel zo’n DTS draaien en daar kon ik ook inspiratie bij opdoen.

Er zijn in totaal al 14 studenten aangenomen voor de DTS in september waarvan 5 voor de muziek-track. Samen met
een andere medewerker die in augustus komt zullen we deze track gaan draaien. Ik heb er heel veel zin in! 
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Klik hier voor meer informatie over de zomercursussen

(wel een beetje naar beneden scrollen)

 

Zomer bij YWAM Heidebeek
De zomer ligt ook weer voor de deur en dat betekent voor YWAM Heidebeek juist geen vakantie. Ik zelf heb wel 3
weken vrij, maar de basis draait door. Er zijn veel zomerprogramma’s, zoals u op de flyer kan zien. Als u hier meer
over wilt weten, kijk even op de site en misschien zie ik nog wel iemand verschijnen.

 

Tot de volgende nieuwsbrief!

https://ywamheidebeek.org/nl/dts-en-training/

