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We zijn begonnen...
Dag mensen,
De eerste periode van mijn Missie
Discipelschap training zit erop. In deze
nieuwsbrief een korte terugblik op deze
periode.

onderweg in het busje naar het
hoofdkantoor van OM Zuid Afrika

GO-conferentie
conferentie (Nederland)
Deze conferentie dient als voorbereiding voor het leven en dienen in culturen die anders
zijn dan die van ons. Daarbij komt dat je die lessen en seminars hebt samen met OM-ers
OM
uit
de hele wereld.
Het begin ging wat moeizaam. Veel moe en veel slapen, ook overdag. Na korte tijd ging het
beter en kwam ik uit bij het absolute hoogtepunt van de conferentie: gebedsavond.
gebedsavond Deze
avond bestond uit bidden voor elkaar en voor de wereld, voor christenen in landen waar ze
zwaar vervolgd worden, voor familie en vrienden en voor een land naar eigen keuze. Mijn
keuze viel natuurlijk op Nederland.
Verder kregen we ook nog de ervaring van het reizen
reizen naar de voor christenen meer
gesloten landen. Dit was een zeer interessante ervaring. En als laatste highlight was daar
ook nog een gebedsdag.. Op deze dag werden er verschillende nieuwe stijlen van bidden
aan ons geïntroduceerd. Dit was erg leerzaam, maar
maar wel moeilijk om de gedachten heel de
tijd bij het bidden te houden.

kapel op het Missie terrein

Locatie GO-conferentie
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De reis naar Zuid-Afrika
Op 3 september 2017 werd ik naar het vliegtuig gebracht om naar Zuid-Afrika te vliegen.
Onderweg bleek dat niet alleen mijn ouders mij weg zouden brengen en uitzwaaien. Er
bleek een redelijk grote groep op het vliegveld te zijn om mij uit te zwaaien. Dit vond ik
echt ongelooflijk leuk en dit gaf mij extra moed om te gaan.
Tijdens de vlucht naar het verre zuiden werd ik ziek. Die avond nog kwamen we op de
basis waar wij verblijven.

Het verblijf in Zuid-Afrika
De eerste 2 dagen heb ik het erg rustig aan gedaan en toen ging het weer. Ik slaap op
mijn kamer met een ongelooflijk fijne vent uit Zuid-Afrika.
Op dinsdag 5 september was ik jarig en dat werd gevierd met het team. Dat was erg
leuk.
Op 9 september zijn we naar een winkelcentrum geweest. Was erg gezellig. Diezelfde
dag ook de eerste keukendienst gehad.
Ik heb nu mijn eerste week van serieuze lessen gehad. Lessen over God de Vader en
Jezus en de Heilige Geest. Wie zijn zij nou eigenlijk. Wat is vergeven en hoe hoort een
proces van vergeven te lopen.
En als laatste heb ik mijn eerste coachingsgesprek gehad. Erg goed gesprek en een fijne
coach.

DANKPUNTEN
God danken voor de goede
reis en goede aankomst hier
in Pretoria
God danken dat ik weer een
jaar mocht ontvangen
Missie terrein in Zuid-Afrika

Thuisfrontcommissie
Mede namens Luuk willen we iedereen hartelijk bedanken
voor uw steun en betrokkenheid. Op alle gebieden zijn we rijk
gezegend en we zijn verheugd om te merken dat Luuk met
veel zin en energie aan zijn Missie is begonnen.
De thuisfrontcommissie ondersteunt Luuk voor, tijdens en na
zijn uitzending. Tevens is dit het aanspreekpunt voor de
gemeente, familie en vrienden. U kunt contact opnemen met
de TFC, door een mailtje te sturen naar: tfc.luuk@gmail.com

GEBEDSPUNTEN
God vragen om kracht voor
mij voor een zwaar
programma waar ik nu inzit
God vragen om geduld en
liefde voor de mensen met
wie ik werk en leer

