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WELKOM
Wat leuk dat jullie deze nieuwsbrief lezen. Ik hoop jullie eens in
de twee maanden een update te geven over hoe het met mij gaat
in Epe en Heerde (of waar ik ook maar ben op de wereld) en het
werk dat ik doe binnen YWAM Heidebeek. Veel leesplezier.
In deze nieuwsbrief zal ik wat vertellen over hoe de laatste maand van de lesfase op
Heidebeek was en hoe de eerste weken van de outreach in Zweden zijn.

DISCIPLESHIP TRAINING SCHOOL
Het is ons gelukt: We zijn Nederland uit!
De laatste maand van de lesfase van de DTS was nogal stressvol. We moesten ons natuurlijk
voorbereiden op de outreachfase, maar dat is nogal lastig in zo'n pandemie. Maar het is ons
gelukt! We zijn in 3 teams opgesplitst naar 3 verschillende plekken. Een team is op Curacao,
het andere team op Aruba, en ik zit met mijn team in Zweden. Ik moet eerlijk zeggen dat er
wat jaloezie speelde toen de locaties bekend werden gemaakt, omdat het lekkere warme
weer ook wel aantrekkelijk klinkt. Maar we zijn in Zweden, en dat is ook echt super mooi. Ik
zal jullie in deze brief even wat vertellen over wat we de afgelopen 2 weken precies hebben
gedaan en ik zal ook wat gebeds- en dankpunten delen.

(Foto links) Samen met het Leger des Heils hebben
we voedselpakketen gemaakt die uitgedeeld werden
aan families die dat nodig hebben voor de
kerstdagen.
(Foto boven) We konden mee doen bij een
zoommeeting met de jongvolwassenen van de kerk.
Sommigen van ons hadden het idee dat God iets
wilde zeggen tegen de jongvolwassen en de
mogelijkheid was er om dat te doen. Het was
waardevol om te zien dat ze er echt door bemoedigd
raakten.

De eerste maand waren we in Gävle. Dat is een stad aan de oostkust van Zweden, ongeveer 2
uur noordelijk van Stockholm. We werkten samen met een kerk waarvan de voorganger ook
ooit bij YWAM heeft gewerkt. Deze kerk heeft verschillende bedieningen opgezet, zoals
sporten met jongeren of betrokken zijn bij een daklozenopvang. Veel van deze activiteiten zijn
helaas stopgezet vanwege corona, maar gelukkig konden we nog wel veel doen. Zoals
bijvoorbeeld bij de daklozenopvang. 5 dagen in de week is de zo geheten 'Herberg' geopend.
We hielpen dan met het klaarmaken van brood en het wassen van beddengoed. Maar we
waren er ook juist om een praatje met de daklozen te voeren. Ze gewoon te vragen naar hoe
hun dag was en ze te laten weten dat ze gezien zijn en dat er mensen zijn die interesse in hun
leven hebben. Ook hebben we een 3 gangen diner voor hen voorbereid tijdens kerst. Het was
waardevol om ze op deze manier in het zonnetje te zetten.

PAGINA 02

De afgelopen 4 weken in Gävle hebben we veel geëvangeliseerd op straat. Juist vanwege
corona is dit heel waardevol om te doen. Mensen verlangen echt naar een kort praatje en een
stukje waardering en gezien worden. We hebben flyers met een uitnodiging naar de online
kerkdienst uitgedeeld en ook doosjes met snoepjes waarop een QR-code staat naar meer
informatie over het evangelie. Tijdens deze momenten van straatevangelisatie hebben we
ook wat relaties opgebouwd met de inwoners van Gävle. Sommige mensen zijn we meerdere
keren tegen gekomen en er is echt een interesse in meer van God. Een paar van ons waren
uitgenodigd om bij iemand thuis te komen eten, we hebben een jongeman uitgenodigd om
voetbal met ons te komen spelen en ergens deze week gaan ook twee van ons team met
iemand iets eten om het contact uit te bouwen en nog meer over God te kunnen vertellen.
Hieronder de foto's van wat we hebben uitgedeeld tijdens het evangeliseren, de snoepjes en de
flyer. We hebben meer dan 100 doosjes met snoep uitgedeeld en zeker 150 flyers.

En het was natuurlijk Kerst! En dat hebben we ook in Zweden gevierd. De dominee was met
zijn gezin op bezoek bij zijn ouders in het kerstweekend en wij konden in zijn huis verblijven.
Het was heel fijn om in een groter normaal huis kerst te vieren in plaats van in ons kleine
niet gezellige apartementje. We hebben de Zweedse traditie gevolgd door op de 24e om 3 uur
's middags voor de televisie te zitten om naar korte filmpjes van sprookjes, donald duck en
andere cartoons te kijken. En daarnaast hebben we ook lekker gekookt en gegeten met
elkaar. Ik hoop dat jullie ook een goede kerst hebben gehad en de beste wensen voor het
komende jaar! Ik bid dat het een gezond en gezellig 2021 zal worden voor iedereen die deze
nieuwsbrief leest!

PAGINA 03

Het coronavirus is ook in Zweden actief aan het rondbewegen. Er zijn een aantal
maatregelen maar nog lang niet zo veel als in Nederland. De horeca is hier nog open en je
mag met maximaal 8 mensen bij elkaar komen. Dat is eigenlijk de enige echte maatregel. De
overheid blijft ook zeggen dat iedereen afstand van elkaar moet houden en mondkapjes zijn
aangeraden in het openbaar vervoer. Maar het dagelijks leven is hier eigenlijk best normaal.
De overheid denkt er wel over na om meer maatregelen in te gaan voeren en dit zal
natuurlijk ook invloed hebben op onze outreach, maar we zullen de regels kunnen
respecteren en hopen dat we tegelijkertijd bezig kunnen zijn met het verspreiden van Gods
liefde op verschillende manieren.
Zondag zijn we verhuizd naar de tweede locatie van deze outreach: Borlänge. We verblijven
hier op de YWAM basis en werken met het team hier samen. Ook hier is het lastig om
mogelijkheden te verzamelen om dingen te doen. Maar het is goed om op deze plek te zijn.
We zullen hier vooral gebedswandelingen maken en ook evangeliseren. Hopelijk ontmoeten
we hier ook weer nieuwe mensen die we een stukje dichterbij God kunnen brengen.
Ik wil deze nieuwsbrief graag afsluiten met gebeds- en dankpunten.

Dankpunten:

Gebedspunten:

- Dat iedereen van het team nog gezond is
gebleven

- Dat we elkaar als team meer gaan
vertrouwen en dat er hierdoor meer
openheid komt

- Dat God blijft voorzien in activiteiten
ondanks dat er veel afgelast is.

- Dat we zien dat God aan het werk is in ons
team. Door ons heen maar ook in onze eigen
levens

- Dat we God weer zullen zien werken in
Borlänge

- Dat de nieuwe coronamaatregelen onze
missie hier niet te veel beperken
- Dat er meer mogelijkheden komen om mee
te draaien bij activiteiten

Heel erg bedankt voor het lezen van deze
nieuwsbrief en tot een volgende keer!

