
Dag lieve mensen,  

Even een korte nieuwsbrief over wat ik de komende maanden ga doen.  Komende zaterdag 

ga ik met een groep van 5 studenten en een 

ander staflid naar Albanië voor de 

zendingsreis. In totaal gaan we 5 

verschillende steden bezoeken en zullen we 

met lokale kerken of YWAM-basissen 

samenwerken. Ik zal een foto van ons team 

bijvoegen en daarna nog iets meer uitleg 

geven over wat we gaan doen.   

Van links naar rechts op de foto: Jenna, Rob, 

Heideroos, Esther, Shyrla, Eva en ik. Samen 

met Eva leid ik dit team.  

We hebben ook een filmpje gemaakt, maar helaas is deze wel alleen in het Engels. Ik kan 

deze niet bijvoegen maar ik zal de link van het filmpje op facebook hier 

zetten: https://fb.watch/9C_ajLFBst/   

Zoals ik al zei gaan we in Albanië naar 5 verschillende plekken. Omdat ze ook al Muziek DTS 

gaan, hope we daar veel mee te doen. Met een gitaar de straat op en daar God prijzen, de 

aanbidding leiden in verschillende kerken, of gewoon lesgeven over aanbidding. Hiernaast 

zullen we ook korte preken delen in verschillende bergdorpjes. Of kinder- en tiener werk 

doen, spelletjes met ze spelen maar vooral ze geliefd laten voelen door God.  

In het filmpje zeggen we ook dat je ons financieel kan ondersteunen zodat we de mensen die 

we daar tegenkomen kunnen zegenen Misschien met eten voor daklozen of misschien dat 

een weeshuis een wasmachine nodig heeft, gewoon dat soort dingen. Het geld dat je dan 

aan ons geeft is niet voor ons as team, maar dat gaan we echt weg geven. Als je dat zou 

willen doen kan je via deze site ons zegenen: https://ywamheidebeek.org/nl/geven/  

Dat was het weer even kort. Midden februari komen we weer terug dus tot dan! Fijne kerst 

vast en een gelukkig nieuw jaar! 

 

Zegen, 

Louise 
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