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Vasthouden en loslaten
Een nieuwsbrief hoort natuurlijk vol te staan met getuigenissen, en verhalen over wat
God allemaal aan het doen is. En die verhalen zijn er ook! Maar net als in ieder
anders leven zijn ook er hoogtepunten en dieptepunten voor mij. En bijna elke dag
herinner ik me dat het werkelijk een wonder is dat ik dit werk mag doen  - in dit
land, met deze organisatie. Hoogtepunt: God mogen dienen met geweldige mensen
om mij heen, met een trouwe achterban, en een verschil te mogen maken.
 
Maar er zijn ook dieptepunten, en de afgelopen paar maanden zijn niet makkelijk
geweest. Na mijn 6 maanden in Nederland moest ik toch de realiteit onder ogen zien
dat het meerendeel van mijn goede vrienden in de afgelopen 2 jaar zijn
vertrokken; sommige om ergens anders zendingswerk te doen, anderen vanwege
familie situaties thuis, moeilijkheden met visums etc..  Dus toen ik terugkwam voelde
het als een enorm gat, met nog méér goede vrienden die in de afgelopen maanden
ook zijn vertrokken. Omdat we in YWAM zoveel samen doen zijn je collega's ook je
vrienden en soms zelfs je huisgenoten - dus je ziet veel van elkaar en groeit hele
hechte vriendschappen. Hoe vervang je zulke vriendschappen van 10-15 jaar? 
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(Mijn vriendin Addie waar ik ook veel mee werk. Dankbaar dat niet AL mijn vrienden
zijn vertrokken :)

Vanwege corona zijn we als YWAM Perth veel kleiner geworden (zowel staff als
studenten) - eigenlijk beginnen we aan een herstart, en dat kost veel energie en

extra inzet. En misschien is dat toch wel extra moeilijk om te doen zonder de mensen
die normaalgesproken naast je staan. 

Dus - loslaten. Niet zozeer de vriendschappen (gelukkig is er altijd nog whatsapp
enzo) maar wel "hoe het was", en "hoe het voelde". Verwachtingen laten gaan,

"normaal" laten gaan. Ruimte maken voor verandering, en tegelijkertijd het oude en
vertrouwde loslaten.

En dan - vasthouden. Vasthouden aan God's woord. Zijn beloftes, Zijn kracht, Zijn
hoop. Vasthouden aan wat er NIET is veranderd - YWAM is nog steeds "God kennen

en Hem bekend maken" en dat willen we blijven doen, ook al ziet dat er nu anders uit
dan een paar jaar geleden. Vasthouden aan Zijn roeping om te blijven investeren in

de mensen om mij heen.

In moeilijke seizoenen is het zo bijzonder dat we God dichtbij ons mogen ervaren - ik
heb geleerd dat Hij niet verwacht dat ik snel weer opsta en doorga, maar dat het oké

is om verdrietig te zijn, om het even allemaal niet meer te weten, om een beetje
"verdwaald" te voelen in de emoties - omdat Hij bij mij is. En Hij is geduldig, en zo

trouw om ons te blijven leiden in Zijn wegen. 

Mijn gebed is dat een ieder van ons dat mag ervaren, in elk seizoen.

Oktober DTS - vluchtelingen focus

Na 2 jaar van gesloten grenzen, is Australië
eindelijk weer helemaal open!! Voor ons betekent het dat we eindelijk weer

kunnen "herbouwen". En dit betekent dat we weer DTS'en draaien, en teams
erop uit kunnen sturen!! Op dit moment zijn er 17 studenten voor onze Juli

DTS - en we hopen dat dit aantal weer gaat groeien.



Zelf ga ik weer een DTS leiden in oktober!
Ik doe dit samen met Ola uit Noorwegen, en Jodi uit Papua Nieuw Guinea (ik

mag deze twee begeleiden zodat zij kunnen groeien in hun leiderschap!)

De Oktober DTS heeft een aantal specifieke focussen waar de studenten uit
kunnen kiezen en dan 's middags extra workshops over volgen, en één daarvan
is een focus op vluchtelingen. Ola en ik zullen ons gaan verdiepen, samen met
de studenten van deze focus, in wat de Bijbel zegt over vluchtelingen, en hoe

we praktisch kunnen dienen en uitreiken. Dit nemen we dan mee op onze
outreach - waar we naar specifieke plaatsen zullen gaan om dit ook

daadwerkelijk te doen - met vluchtelingen werken en het evangelie met hun te
kunnen delen. 

De DTS begint op 2 oktober, en de komende weken bereiden we alles voor! Ik
heb er zin in :)

(Vertellen over de aankomende DTS in onze "staff meeting")

Gebed gevraagd 
Zou je willen bidden voor:

De Oktober DTS

Bid dat God de harten van de studenten zal voorbereiden voor dit avontuur met
Hem.
Er zijn studenten aangemeld uit heel veel verschillende landen (zoals Brazilië,
Angola, Nepal, India, de Filippijnen) Bid dat God voorziet in visums, vluchten
en financiën.
Bid voor wijsheid en kracht over Ola, Jodi en mijzelf - dat God ons zal leiden!

Persoonlijk

Bid voor het proces van vasthouden en loslaten - voor God's nabijheid in het
verwerken van alle veranderingen, en voor hoop en nieuwe kracht voor het
nieuwe seizoen.
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