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PG Harderwijk <pgh.activiteiten@gmail.com>

DTS, Music track en Slovenië 
1 bericht

Louise ten Wolde <louise2611@hotmail.nl> 13 oktober 2021 om 08:14

Dag lieve allemaal,

Het is weer een �jdje geleden dat ik een nieuwsbrief heb verstuurd, maar ik ben jullie niet vergeten. Ik
heb alleen erg drukke maanden achter de rug. Maar met deze mail hoop ik jullie weer bij te praten over
wat ik gedaan heb en waar ik mee bezig ben.

DTS
Vier weken geleden zijn we gestart met de DTS! DTS staat voor discipelschapstraining school, een
zendingsschool waarin studenten God beter gaan leren kennen en manieren en tools ontvangen over
hoe ze God ook bekend kunnen maken.  We hebben 17 studenten, voornamelijk Nederlanders maar ook
twee mensen uit Zwitserland, iemand uit Noorwegen, België en Canada. Het is echt geweldig! Ik heb,
denk ik, eerlijk gezegd nog niet eerder een groep gehad die zo hongerig is naar God dan deze! Ze gaan er
echt voor! De onderwerpen die we tot nu toe behandeld hebben zijn; Wie is God? Wie is Jezus en wat
hee� Hij gedaan? En Wie is de Heilige Geest en hoe kan ik Gods stem verstaan? Deze week behandelen
we het verhaal van de Bijbel, van begin tot einde en het Vaderhart van God.  
Afgelopen vrijdag hadden we een zogeheten 'Love feast'. Er wordt voor ons gekookt, we kleden ons
netjes aan en we genieten van elkaars en Gods aanwezigheid. Hieronder een foto van de DTS met het.
Love feast.

Music Track
Tijdens de DTS zijn er twee momenten in de week waarin de studenten van de Music track bij elkaar
komen. Op dinsdagavond wordt er lesgegeven en op vrijdagmiddag komen we bij elkaar om te leren
maar ook prak�sch bezig te gaan. We hebben workshops over spontane aanbidding of we krijgen
onderwijs over het hart van aanbidding. De Music track is iets nieuws bij YWAM Heidebeek en ik mocht
dat opze�en. Er zijn 5 studenten die deze track volgen en het is zo leuk om te zien hoe het zich
ontwikkelt. Ik ben erg gepassioneerd over aanbidding en het maakt mij enthousiast om met een groep
die hetzelfde verlangen hebben bij elkaar te zijn; Om terug te gaan naar het hart van aanbidding. Om
niet het idee te hebben dat je een optreden gee� of dat je perfec�e moet nastreven maar om echt
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muziek te gebruiken als een middel om onze harten met Gods hart te verbinden. Om in�miteit met Hem
te hebben maar ook om Hem echt te verhogen voor wie hij is. Afgelopen maandag hebben we de basis
aanbidding geleid met elkaar. Het was mooi om met elkaar uit te stappen. 

                

Outreach
Aankomende zondag ga ik voor een weekje naar Slovenië. Halverwege de lesfase gaan we er al�jd een
week op uit om te evangeliseren. De hel� van de groep gaat naar de basis in Amsterdam en de andere
hel�, waaronder ik, gaat naar Slovenië. Slovenië is één van de 14 landen in Europa waar nog geen DTS
is. Er is een team van een aantal mensen daar die een YWAM basis aan het pionieren zijn. We zullen
daar les krijgen over evangelisa�e en in de middagen erop uit gaan. Het is dus eigenlijk een mini
outreach.  
We hebben nog geen idee waar de grote outreach in december naartoe gaat, maar hopelijk komt daar
meer duidelijkheid over in de komende weken.

Gebedspunten

Dat we een goede �jd zullen hebben in Slovenië
Dat de studenten zich niet met elkaar zullen vergelijken maar met hun eigen proces bezig zullen
zijn
Dat God zal voorzien in de financiën voor outreach, Dankpunt: Voor Slovenië heb ik al genoeg,
ook dankzij de collecte van de PGH van afgelopen zondag! Dank daarvoor! 

Dat was het weer voor deze keer. Ik hoop in het vervolg vaker een korte update te sturen in
plaats van in één keer een lange mail. Voel je vrij om te reageren op deze mail. Ik vind het leuk
om te horen wat jullie van deze mailtjes vinden en ik vind het ook leuk om te horen hoe het met
jullie gaat en hoe ik voor jullie kan bidden! Voel je ook vrij om een berichtje te sturen naar
0625316736

Hele lieve groetjes en zegen! 
Louise ten Wolde


