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Spannend nieuws! Een paar weken geleden is mij gevraagd of ik de Impact

school leider wil worden, afgelopen maand heb ik de keuze gemaakt om dat

te gaan doen. De week dat ik werd gevraagd heb ik aan God gevraagd ‘’wat

zal ik doen Heer?’’ en de rest van die week ben ik door verschillende mensen

gecomplimenteerd op mijn leiderschap. Daarnaast is het een mogelijkheid om

te groeien in leiding geven, het aansturen van een team en nog vele andere

eigenschappen die komen kijken bij leiderschap en groeien in leidinggeven

samen met God.

Dan waar het de vorige keer nog de vraag was of de laatste twee teamweeks

door konden gaan, heb ik vandaag het antwoord voor jullie. De laatste twee

teamweeks zijn doorgegaan. Eén van deze teamweeks was naar een

kostschool genaamd Tomb. Dit is een landbouw middelbare school. Dus ze

hebben een paardenklas, outdoor klas, houtbewerking, automonteur, etc. We

hebben hier bijna elke avond en ochtend een korte getuigenis/overdenking

mogen delen. Ook mochten wij twee klassen bezoeken wat ontzettend mooie

gesprekken opleverden.

WIE BEN IK  EN WAT

IS MIJN MISSIE?

Hoi mijn naam is Leonieke Raket. Ik

ben 24 jaar en ben als zendeling in

Noorwegen. 

Hier leid ik een Discipelschap

Trainingschool (DTS) bij Youth

With a Mission (YWAM). 

Mijn missie is om jeugd te laten

weten dat hun identiteit in God is

en niet in de wereld. 

Wil je meer weten kijk op:

https://lvraket.wixsite.com/dtsnorw

ay 



Toen de teamweek na Tomb werd gecanceld, hebben we als team samen hoe wij

die week konden invullen en God zei dat we naar Ålesund mochten gaan om ons

daar te focussen op gebed, worship en evangelisatie. De eerste 24 uur hebben

we gevast, geworshipped en gebeden met elkaar. Dit was een ontzettend goede

tijd en ontzettend fijn om gezamelijk als team te mogen doen. De twee dagen

daarna zijn we Ålesund in gegaan en hebben we daar geëvangeliseerd.

Op een gegeven moment kregen we het idee om bloemen uit te delen. We liepen

totaal de verkeerde kant op, maar daardoor kwamen we een jonge vrouw tegen.

Die jonge vrouw mochten we een bloem geven en op dat moment lichtte haar

gezicht op en zei ze dat het haar dag had gemaakt. Dit gaf ons energie om met de

rest van de bloemen nog meer glimlachen te bezorgen. Het is zo tof om te zien

hoe God door simpele dingen, zoals een bloem uitdelen, heen werkt.

Afgelopen week mocht de catechisatie groep ook nog één keer doorgaan om de

boodschap van kerst te delen met de tieners. Dit was super bijzonder en een

ontzettend goede tijd 😊 

Nu terug op de base zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de DTS

studenten. Het rooster is gemaakt, de docenten zijn gevraagd, studenten zijn hun

tickets aan het boeken en alle uren worden zo langzaam ingevuld! 4 januari

komen de eerste studenten en we zien er enorm naar uit! 

Liefs,

Leonieke

Een video van een teamweek is bijgevoegd in de email :) 

Gebedspunten:

- De DTS komt er heel snel aan dus

een spannende tijd vol met plannen

en  ook in verband met het

coronavirus en de studenten die

komen

- Afgelopen 2 weken zijn we op

teamweeks geweest in Noorwegen

en hebben we geëvangeliseerd,

gebed dat de dingen die wij hebben

gedeeld goede vruchten mogen

dragen

- De Base is nog in renovatie maar

duurt allemaal een beetje lang we

bidden dat alles met de commune

goed en snel mag gaan zodat we

voor de school begint een klaslokaal

hebben

- Kerst komt eraan en ik mis thuis en

de regels worden ook nog steeds wat

strenger dus hopelijk kunnen we nog

steeds kerst vieren met degene die

hier blijven in Skien.

- Er is 1 staff die naar Nederland wil

gaan voor een Word By Heart school

om daar te staffen en die daarna hier

op te richten, maar in Heidebeek

hebben ze nog 2 studenten nodig,

dus we bidden dat dat door mag

gaan

Dankpunten:

- Dank dat we zoveel mensen hebben

mogen bereiken afgelopen twee

weken

- De Konfirmanten groep

(catechisatie) mocht nog 1 week

doorgaan om het verhaal van de

geboorte van Jezus te vertellen, dus

we zijn heel dankbaar dat we

daar weer heen konden gaan

- We kunnen nog steeds samen

komen

- we hebben een nieuwe auto

kunnen kopen voor de base die we

heel erg nodig hadden

- We zijn allemaal gezond

Gebed- en

Dankpunten:

Het werk wat ik doe bij YWAM is op vrijwillige basis.
Zou jij mij willen ondersteunen? 

Dit kan eenmalig of maandelijks. Je kunt de gift overmaken 
op het rekeningnummer NL04RABO0380141043 t.n.v. L.V.Raket

Of via stichting GA (ANBI gecertificeerd) op 
rek. nummer NL29 RABO 0300 1801 95 met de omschrijving: project Youth Impact


