
Februari, ook wel bekend als de kortste maand van het jaar. Het zijn maar 28

dagen (dit jaar dan haha) en ook dit jaar heel erg koud! Zowel in Nederland

als in Noorwegen. 

De maand februari was heel nice! Als eerste zijn we weer begonnen met de

catechisatie groep. We hebben een vergadering gehad met de jeugdleider

en wij (ik en de andere die meehelpen in deze groep) hebben zelfs de

mogelijkheid gekregen om een paar studies te leiden. Ik kreeg de

mogelijkheid om mijn tijdlijn van de Bijbel te delen Dit was heel uitdagend

maar ook ontzettend gaaf tegelijkertijd. 

Het is zo gaaf om zoveel mogelijk te vertellen over hoe God werkt door de

hele Bijbel heen. En om de jeugd te vertellen dat het zoveel meer is dan een

boek vol geschiedenis. Het is een boek wat laat zien wie God is en hoeveel Hij

van ons houdt. 

Ik ben ook weer meer gaan organiseren voor volgend jaar samen met de

leidster van de basis. Op het moment hebben we al zes studenten

geaccepteerd en hebben we één student die we nog moeten accepteren.

Daarnaast heeft ook een leiding zich aangemeld om een leiding te worden in

de school volgend jaar. Dit is ontzettend bemoedigend en ik zie ernaar uit om

ze allemaal te ontmoeten.
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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



Samen met Delia (mijn co-leider) ben ik een weekendje weg geweest. We merkte

dat we beide heel erg druk waren geweest, helemaal in ons hoofd en dat we echt

even de tijd moesten nemen om naar God te luisteren en waarom we hier in

Noorwegen zijn. Tijdens dit weekend heeft God ons allebei aangeraakt en we

hebben echt een ontzettend goed weekend gehad. 

Een week later was ik uitgenodigd door Ben en zijn vrienden voor nog een

weekendje weg en hier hadden we het ook ontzettend gezellig maar daarnaast

ook hele interessante gesprekken over hoe we God zien en hoe God in bepaalde

situaties naar ons toekomt. Wanneer we een vriend nodig hebben dan komt God

naar ons toe als een vriend en wanneer we Jezus onze vriend noemen wat

bedoelen we daar dan eigenlijk mee. Dat waren hele toffe gesprekken. 

Op de basis is de DTS nog steeds bezig en hebben we identiteit, Jezus en Heilige

Geest lessen gehad. Het is gewoon zo ontzettend gaaf om te zien hoe de

studenten meedoen in de lessen, vragen stellen en groeien. Ze zijn zo hongerig

voor meer van God en zo bemoedigend voor elkaar. We doen ook een ‘’verkleed’’

dag eens in de twee weken en afgelopen vrijdag was het proud to be fout. 

Het is ook bijna tijd voor Track week. Dit betekent dat we een week lang speciaal

de focus leggen op het bereiken van jeugd (dat is immers wat wij doen met

impact). Daarnaast hebben we bemoedigingen geschreven en die naar het

ziekenhuis gestuurd voor de jeugd daar en ook een paar bloemen uitgedeeld met

bemoedigingen daarop.

 

Dat was deze maand en we hopen dat volgende maand ook

ontzettend goed zal gaan.

Dank jullie wel voor jullie gebed en support. Liefs, Leonieke

Gebedspunten:

- Dat de Konfirmanten meer en meer

mogen bevatten wie Jezus is en voor

hen wilt zijn.

- Dat de bemoedigen die we uit

hebben mogen delen, mogen landen

in de harten van de mensen.

- De studenten leren steeds meer

over wie God voor hen wilt zijn en we

bidden dat het steeds meer mag

landen naar hun harten. Ook dat God

zich vooral aan henzelf zal

openbaren

- De onderlinge relaties zo hecht

mogen blijven zelfs met de corona

regels

- Dat er een goede track week aan zal

komen

- Iedereen gezond blijft/wordt

- Meer mannelijke studenten

- Eén van de studenten is nog steeds

Engels aan het leren.

 

Dankpunten:

Dankbaar voor de

-  Studenten die we hebben

-  Voor alle aanmeldingen

en goede gesprekken

- Voor zoom en skype

- We hebben een 10.000 redenen tot

dankbaarheid groep waarin we

dankbaar zijn voor alle dingen

om ons heen

- Voor alle staff

- Voor de mogelijkheden die we

aangereikt krijgen

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


