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OP HEIDEBEEK BOUWEN WE SAMEN AAN ZENDING
ZODAT MEER MENSEN GETRAINED KUNNEN WORDEN

EEN NIEUWE
UITDAGING
In mijn vorige nieuwsbrief vertelde ik over de nieuwbouw op Heidebeek. Hoe er langzaam maar zeker stappen werden gezet in de
voorbereiding. Na het leggen van het fundament in november is er nu
een volgende stap gezet De vloeren, 98 speciaal genummerde vloerdelen, werden een aantal weken geleden op hun plaats gelegd.
Dit bouwproject wordt grotendeels door ons zelf uitgevoerd, een
mooie uitdaging maar ook een mogelijkheid voor vrijwilligers om
nieuwe vaardigheden aan te leren. In de maand april zullen we de
muren van de begane grond gaan opmetselen. We werken onder
begeleiding van vakmensen, met een grote groep vrijwilligers en
ontvangen zelfs hulp van vrijwilligers uit het buitenland. In mei verwachten we de vloeren van de eerste verdieping te kunnen leggen.

DE VLOER VOOR DE BEGANEGROND WORD GELEGD

Waarom een nieuw gebouw? Omdat we nog meer mensen willen
trainen voor zending. Dit gebouw zal gebruikt worden om zendingwerkers en hun families te huisvesten maar ook om nieuwe studenten
een plek te bieden. Het gebouw zal daarnaast ook onze huidige,
gedateerde, woonlocatie voor studenten in Epe vervangen. Als
communicatieteam doen we ons best de vorderingen van de bouw
zo goed mogelijk vast te leggen op beeld. Op deze manier werven
we fondsen voor de bouw omdat we ook voor dit project van giften
afhankelijk zijn en het niet uit ons reguliere budget willen halen.
WIL IK DEZE UITDAGING AAN GAAN?
Jeugd met een Opdracht Heidebeek vormt met meer dan 120
fulltime medewerkers een van de grotere locaties in Europa. Deze
medewerkers werken verspreid over tien verschillende afdelingen
die vallen onder drie pijlers: Evangelisatie, Training & Mercy Ministries. Om de organisatie te leiden hebben we een leiderschapteam
(LT) Dit team dat wordt geleid door de basisleiders (2 personen)
en bestaat verder uit mensen met verschillende achtergronden en

HET LEIDERSCHAP TEAM VAN HEIDEBEEK

nationaliteiten. Je neemt deel in dit team voor een periode van drie
tot vijf jaar. Een aantal mensen uit dit team heeft besloten te stoppen
dus zijn er nieuwe mensen gevraagd om deel te worden van het LT.
één daarvan ben ik.
Een uitdagende vraag met mogelijke grote gevolgen. Mijn eerste
reactie was: “leuk, maar dit ga ik niet doen”. Hoe kan ik de taken die
bij een LT functie horen combineren met mijn werkzaamheden voor
Communicatie en Twentyfour? Toch besloot ik de vraag serieus te
nemen en God de ruimte te geven hierover te spreken. In de week
daaropvolgend merkte ik bij mezelf een groeiend enthousiasme om
de uitdaging aan te gaan. Ook werden in die week, op een bijzondere
manier, dingen die me tegen hielden opgelost. God liet zien dat hij
ruimte maakt, niet alleen in mijn agenda maar ook in mijn leven, hij
maakt ruimte en vrijheid voor mij om te kiezen. In deze vrijheid en met
veel enthousiasme heb ik besloten deze nieuwe uitdaging aan te gaan.
Vanaf april ben ik begonnen met deze nieuwe en verantwoordelijke
taak. Deze uitdaging brengt verantwoordelijkheden en nieuwe,
praktische taken mee waarvoor ik graag jou gebed vraag.

INGEZEGEND ALS DEEL VAN HET LEIDERSCHAPTEAM

MENSEN MOBILISEREN VOOR ZENDING
Komende maanden staan in het teken van voorbereidend werk voor
verschillende grote evenementen. Jeugd met een Opdracht zal
zichtbaar zijn op o.a. Soulsurvivor Festival, Opwekking en de EO Jongerendag. Daarnaast komt ons Openhuis en het door ons
georganiseerde festival Hemelstijl er ook aan. Met de door onze
afdeling ontworpen posters, flyers, banners en ons magazine hebben
we de mogelijkheid om weer duizenden jonge mensen te bereiken met
het Evangelie en ze te mobiliseren voor zending. Een leuke klus om
doormiddel van deze media-uitingen aan te sluiten bij hun interesses
en belevingswereld.
Als YWAM Nederland mogen we dit jaar ook weer de jongerentent
organiseren op Opwekking. Vorig jaar hebben we duizenden jongeren
ontvangen in de jongerentent KEET. Als kernteam zijn we druk bezig
met de voorbereiding om ook hier zendingsvormen zichtbaar te
maken. Een mooie uitdaging. Ben je dit jaar op Opwekking? Kom dan
zeker even langs!

TIENERS GETUIGEN OVER GOD TIJDENS DE WEEKENDEN

TWENTYFOUR TIENERS
Tijdens de tienerweekenden op Heidebeek beleven we mooie dingen.
Zo ging een gedeelte van de tieners vorige week op outreach naar
een kerk in Apeldoorn. Daar hebben ze drie verschillende dansen
opgevoerd tijdens een jongerendienst. Dit weekend zal een groep
tieners gaan helpen bij stichting Present en een andere tieners gaan
de straat op om te evangeliseren. Het is mooi om te zien dat de tieners
elkaar aansteken en uitdagen in hun geloof en dit praktisch te maken
in hun leven. Ik geniet enorm van het werk dat ik hier mag doen, de
impact in levens direct en indirect. Dankzij jou ondersteuning kan ik
hier werkzaam zijn. Ik wil je daar dan ook hartelijk voor bedanken!
Komend Paasweekend ben ik weer even in Zeeland. Vind je het leuk
om mij weer even te zien? Zondagmorgen 21 april ben ik in aanwezig
Rafael Goes.
Fijne Paasdagen gewenst een geniet van het voorjaar!
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