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PG Harderwijk <pgh.activiteiten@gmail.com>

Update Louise ten Wolde 

Louise ten Wolde <louise2611@hotmail.nl> 16 november 2022 om 15:12
Aan: Nieuwsbrief <nieuwsbriefywam@groups.outlook.com>, Nieuwsbrief YWAM 3
<nieuwsbriefy3wam@groups.outlook.com>, Nieuwsbriefywam2 <Nieuwsbriefywam2@groups.outlook.com>

Dag lieve allemaal! 

De DTS is in volle gang! We hebben een groep van 17 studenten en zijn al weer in week 8. Zoals ik in de vorige
nieuwsbrief heb verteld, is het thema: Let’s be radical. En dat zie je echt terug in de school. De studenten zijn
rela�ef jong, maar daardoor zie je juist dat ze er vol voor gaan; niet veel kan hen tegen houden. We hebben
onderwerpen gehad als God’s stem verstaan, de Bijbel en gezonde rela�es. Deze week zijn we bezig met een
week die gaat over zending.  

 

Vorige jaar heb ik de music track gepioneerd met hulp van twee andere stafleden en dit jaar draaien we hem nog
een keer! Door de feedback van de studenten van vorig jaar, hebben we dit jaar al heel wat dingen veranderd en
ik denk dat het nu al een stuk beter gaat. In plaats van het hebben van veel verschillende onderwerpen, hebben
we nu de hel� minder onderwerpen, maar daardoor kunnen we veel dieper gaan en leren de studenten veel
meer. We hebben ook het dubbele aan studenten in vergelijking met vorig jaar. Ook zijn we veel meer bezig met
het schrijven van nummers. Ik merk echt dat God ook steeds mee op mijn hart legt om meer met aanbidding te
gaan doen en het is tof om te zien hoe God nu ook al deuren daarvoor opent. 

Als Music track zijn wij eind october een week bij YWAM Amsterdam geweest. Hier kregen we les over het
verpreiden van het evangelie op verschillende manieren en dat hebben we ook gedaan. We zijn bijvoorbeeld naar
de universiteit gegaan om daar met studenten over het evangelie te praten, maar we mochten ook een
worshipavond leiden in de protestante kerk. Het was zo leuk om met de music track een weekje weg te gaan,
want dan heb je allemaal muzikaliteit bij elkaar. Vaak ontstonden er dan ook momenten waarop we gewoon met
elkaar gingen zingen.  
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In het eerste weekend waren we als heel Jeugd met een Opdracht Nederland bij elkaar gekomen om elkaar te
ontmoeten, te genieten van de rela�es die er zijn met andere basissen en dat we bemoedigd zullen worden door
God te ontmoeten. Op deze conferen�e mocht ik samen met een andere staff worship leiden. We waren met 400
man en wij mochten een volbeze�e bad aansturen. Dit was supertof en super leerzaam! Op Heidebeek hebben
we vaak wat kleinere bandse�ngs, dus dit was nieuw voor mij. Maar ik heb er zo erg van genoten, en er is ook
veel goede feedback op gekomen.  
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Over een kleine 4 weken ga ik op outreach! Samen met Stephan, een ander staflid, gaan wij een team van 6
studenten leiden naar Zuid-Afrika! Zoals de meeste mensen al wel weten, is dat ik zelf bijna 2 jaar in Zuid-Afrika
heb gewoond. Sinds het coronavirus ben ik teruggekomen naar Nederland en ik ben sindsdien ook niet terug
geweest. Ik vind het dus heel leuk om daarheen te gaan, maar ook ergens wel spannend. We hebben nog niet
alles zwart op wit over waar we naartoe gaan, maar we gaan waarschijnlijk ook naar Muizenberg, waar ik heb
gewoond. Ik heb er super veel zin in om weer naar dit mooie land te gaan en om te zien wat God ook nog in mijn
hart gaat doen terwijl ik daar ben. 

 

Gebedspunten: 

Dat we het budget rond kunnen krijgen voor Zuid-Afrika 
Dat studenten ook in de laatste weken van de lesfase God beter gaan leren kennen. 
Dat we als outreach team een eenheid zullen vormen 

Dat was het weer voor deze nieuwsbrief!

Blessings,
Louise


