Nieuwsbrief 11
Augustus 2011

Jeremia 24:7
Ik geef hun het inzicht dat ik de HEER ben; als ze met heel hun hart naar mij
terugkeren, zullen zij mijn volk zijn en zal ik hun God zijn.
Een zomerse groet vanuit Epe. Wij hopen dat u een heerlijke zomervakantie heeft gehad
en met frisse moed weer aan dit nieuwe seizoen gaat beginnen. Wij kijken graag met u
terug op de afgelopen maanden via deze brief. Veel leesplezier.
Onze vorige nieuwsbrief stond in het teken van de Discipelschap Training School en onze
veldreis naar het Midden Oosten. De afgelopen maanden hebben we ons voornamelijk ingezet
met werkzaamheden op de basis Heidebeek. Bernd Jan in het onderhoudsteam en twee dagen
in de week op de DTS afdeling. Mirjam op kantoor van de DTS als coördinator.
Onderhoudsteam update
Bernd Jan heeft weer heel wat huisjes, dakgoten, raamkozijnen hersteld samen met zijn
collega’s. Klusjes waar hij zijn hand niet voor omdraait en waar hij zijn talent mag uitvoeren
tot zegen voor anderen. Sommige gebouwen worden echt oud en daarom zien we des te meer
uit naar de nieuwbouw. Ja, ja, Heidebeek heeft grootse plannen……
Nieuwbouw.
Heidebeek gaat uitbreiden. De afgelopen jaren zijn hier al heel wat voorbereidingen voor
getroffen. Een architect heeft een plan getekend en er zijn veel vergunningen aangevraagd. Een
klus waar veel tijd overheen is gegaan. We hebben nu toestemming van de provincie en
gemeente Heerde om te gaan bouwen. Verleden jaar hebben we via sponsoren € 30.000
ontvangen voor dit project en dit jaar hopen we €300.000 bij elkaar te krijgen. Een hele stap in
geloof, waarbij soms het voor de mens onmogelijke mogelijk wordt door God.
Als sponsorwerving hebben we een cd laten maken die op dit moment verkocht wordt. De CD
heet YOU ARE en is een echte aanrader. Wilt u bijdragen aan onze nieuwbouw en daarbij
direct iets ontvangen, kunt u deze cd bestellen (€15) op de Heidebeek website.
www.ywamheidebeek.org
DTS Coördinator
De afgelopen maanden is Mirjam lekker druk geweest met kantoor werk op de afdeling van de
DTS. Veel van mijn werk heeft tijdens het leiden van de DTS en outreach stilgestaan.
Natuurlijk hebben mijn collega’s wel taken overgenomen, maar er blijven altijd dingen liggen.
Met plezier heb ik hier aan gewerkt. Tegelijkertijd draaide de April DTS en heb ik daar ook
mijn steentje aan bij gedragen. Samen met Bernd Jan mochten we een echtpaar mentoren die
deze DTS deden. Anton en Sabine, met hun zoontje Daan. Een bijzonder echtpaar die de DTS
als levens veranderend hebben ervaren. Op dit moment zijn ze op outreach naar Zuid Afrika.
Tegelijkertijd merkte dat er veel strijd was in deze DTS. Een echtpaar moest eerder naar huis
i.v.m. een overlijden van een vader. Een vrouwelijke student kon niet komen door een
longontsteking die vrij heftig was. Een meisje van deze DTS heeft een ongeluk gehad in Epe,
waarbij een dodelijk slachtoffer is gevallen en een deelneemster moest met spoed geopereerd
worden in verband met een cyste in haar buik. Op zulke momenten ben je weer heel bewust
van de kwetsbaarheid van de mens en dat het werk voor God niet altijd zonder strijd gepaard
gaat. Het stafteam heeft veel goed werk verricht, maar dit was niet altijd even makkelijk. Zelf
kon ik hierbij een luisterend oor bieden en ze helpen waar ik kon.
Open Huis 2 juni
Op Hemelvaartsdag stonden onze deuren weer wagenwijd open voor ons Open Huis. Mirjam
was betrokken bij de organisatie van deze dag en heeft het ´Mission Experience´programma
geleid. Hierbij werden de gasten meegenomen in een ware zendingservaring. Een van de
onderdelen was een container waar we naspeelden hoe christenen gevangen genomen worden
in Eritrea. Erg indrukwekkend voor de mensen die deelnamen. Daarnaast werd er water
gefilterd door speciale filters. Zeer effectief voor landen waar water niet vanzelf uit de kraan
komt.

Dit voorkomt veel ziektes en worden vooral natuurlijk in derde wereld landen gebruikt.
In totaal hebben we deze dag wel 1200 mensen over het terrein gehad. Het was zonnig weer
en mede daardoor een zeer geslaagd Open Huis. Deze dag werd ook de cd YOU ARE
gelanceerd met een mooi concert!
Vriendendag 2 juli
Een maandje later hebben we nog ons eigen feestje georganiseerd op Heidebeek. Ook deze
was zeer geslaagd. Het is altijd leuk als mensen komen kijken naar de presentaties die wij
hebben gemaakt over ons werk van de afgelopen drie jaar. Met een opkomst van ongeveer 45
personen waren wij zeer tevreden. Onze dank is groot aan ons TFC die een heerlijke High Tea
had voorbereid. Een dag in het teken van ontmoeten en het vrijwilligers werk bekend maken
waar wij ons alweer een aantal jaren voor inzetten. .
Vakantie/ Verlof
In Juni hebben we een weekje genoten van een vakantiehuis in Frankrijk van kennissen. Dit
was nog een cadeau wat we voor onze bruiloft hadden gekregen. Heerlijk om in een luxe huis
te zijn met een zwangere buik. Van 25 juli tot 7 augustus hebben we nog gekampeerd met de
caravan van Bernd Jan zijn ouders en 8 augustus is Bernd Jan weer aan het werk gegaan en is
Mirjam haar verlof begonnen. 4 september zijn we uitgerekend dus we zijn in afwachting.
Gelukkig ziet het er allemaal goed uit en voelt Mirjam zich goed buiten haar dagelijks
ochtendritueel (spugen) om. Poeh, ze zal blij zijn als dit achter de rug is )
DTS en Engeland
In de week van 14 augustus gaat Bernd Jan op de valreep nog een weekje naar Engeland
samen met het Staff team van de September DTS. Dit is een trainingsweek voor DTS leiders
en staf leden. Daarna gaan alle voorbereidingen voor de DTS die 21 september van start gaat
gewoon door en zal Bernd Jan hier alle dagen van de week mee bezig zijn. Een leuk nieuwtje
is dat Leoni Boekestein (voor de Westlanders een bekende) ons stafteam gaat versterken en
ook mee gaat werken met deze DTS.In totaal verwachten we weer rond de 30 studenten.
Bernd Jan zal alleen meedraaien met de lesfase tot 20 december. De outreach slaan we dit jaar
over in verband met de baby. Daarnaast hebben we de DTS met de focus op de vervolgde kerk
dit jaar moeten cancelen. We hebben te weinig aanmeldingen binnen gekregen, om deze DTS
met succes te leiden. Dit is een teleurstelling, maar we gaan met volle moed verder. Vanaf
januari hoopt Mirjam weer twee dagen te gaan werken op Heidebeek op de DTS afdeling. Tot
die tijd gaat ze lekker genieten van de baby!
Nieuwe fase
Natuurlijk heeft het laatste kwartaal ook echt in het teken gestaan van alle voorbereidingen op
de baby. We zijn daarbij verhuisd naar het grote huis van onze huureigenaar. Wij kunnen hier
waarschijnlijk wel drie jaar terecht aangezien zij zelf voor een periode in Zuid Afrika wonen.
We hebben nu een slaapkamer met een schattig hang wiegje en een extra babykamer ingericht.
Daarnaast nog een extra slaapkamer voor logés. We zijn precies op de juiste tijd verhuisd nu
we iets meer ruimte wel kunnen gebruiken. We zien dit als grote Zegen en een voorziening
van God. De baby is meer dan welkom! We weten nog niet wat het gaat worden, deze
verrassing leest u binnenkort op het geboortekaartje. Tot dan!
Dankpunten
Ons nieuwe huis en alle babyspullen die we hebben geleend of gekregen!
Dat de zwangerschap goed gaat!
We voelen ons rijk gezegend in het werk wat we mogen doen
Een geslaagd Open Huis en Vriendendag
Gebedspunten
Een goede bevalling, wat ook spannend voor ons is!
Goede stafvoorbereiding voor de september DTS
Alle christenen die verdrukt worden.
Voor de moslimwereld die nu bezig is met de ramadan, dat ze God mogen ontmoeten in hun
zoektocht.
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