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Ik ga in september verhuizen naar Parijs om daar twee jaar als zendeling 
met Jeugd met een Opdracht te werken! Een beslissing waar heel wat aan
vooraf ging; 

Outreach 2021, Porto Seguro, Brazilië; ik liep over het veld van de plaats waar 
we verbleven, met uitzicht op de jungle, richting een paar bananenbomen. 
Een nieuw jaar was net begonnen, ik dacht terug aan het jaar dat was 
geweest en vroeg mij af hoe mijn leven er over een jaar uit zou zien. Waar zou ik zijn, wat zou ik
doen? Ik wist, dat alleen God dat weet, dus ik vroeg hardop; 'Vader, wilt U mij de volgende stap in
gehoorzaamheid laten zien?' Ik zag een beeld en de nachten na dat gebed had ik heldere dromen
over mij in het buitenland, een team op zendingsreis leiden en wonen in Parijs.

Ik wist waar ik om gevraagd had, ik wist dat ik had 
ontvangen, maar toch vond ik dit alles eigenlijk heel 
spannend... Ik had het erover met mijn mentor, en 
wat zij zei, zal ik niet snel vergeten; ‘Floor, je hebt
gevraagd en je hebt ontvangen. Ga je nu lopen in 
gehoorzaamheid en geloof of ga je ervan weglopen in angst?‘ Een vraag waar ik diep van binnen het
antwoord op wist, maar voordat ik dat antwoord gaf, heb ik veel nagedacht, gepraat en mij
afgevraagd ‘Kan ik dit wel? Wil ik dit wel echt?’ Angst voor het onbekende hield mij tegen om een
keuze te maken en antwoord te geven…

Als ik terugkijk, zie ik hoe God in kleine stapjes mij in de afgelopen jaren, of misschien wel heel mijn
leven heeft voorbereid op deze keuze om de zending in te gaan. Ik zei als een klein kind al tegen
mijn ouders dat ik naar Afrika zou gaan om daar mensen te helpen, tijdens mijn Discipelschaps
Training School in Amsterdam werd ik erg geraakt in de lesweek over de zending, er zijn veel
profetische woorden over mij uitgesproken en ten diepste weet ik heel goed dat dit soort werk goed
bij mij past. Voor veel mensen die mij al langer kennen/ volgen, komt dit dan denk ik ook niet als
een totale verrassing… 

Met de keuze om in Parijs de gaan werken voor deze zendingsbasis, kijk ik ook verder dan twee jaar;
Ik zal leren discipelen en groeien in leiderschap, maar ook het leren van de Franse taal is een stap in
geloof. Frans is namelijk een taal die in veel Afrikaanse landen gesproken wordt. :)

 

Een volgende stap! 

‘Are you gonna walk in
obedience or in fear?’



Ik word deel van de leiding op de school die ik afgelopen oktober
zelf gevolgd heb, The School of Worship of, in het Frans, École de
louange. Dit is een school die je na een discipelschaps trainings
school kunt doen. 
 
Deze school richt zich volledig op aanbidding en gebed. In 6
maanden tijd wordt iedereen die een passie en roeping heeft voor
muziek, gebed of aanbidding, opgeleid als de volgende generatie
aanbiddingsleiders door middel van theorie- en praktijklessen, het
schrijven van nieuwe aanbiddingsliederen en het toepassen op de
basis in Parijs en op een zendingsreis van 11 weken.

Zelf heb ik deze tijd als een hele mooie tijd ervaren! Ik vond het
heerlijk om tijdens de lessen in de geschiedenis, Bijbelse
betekenissen en de persoonlijke betekenissen en toepassingen van
aanbidding en gebed te duiken en heb ik veel mogen leren in gitaar-
en zanglessen. Tijdens de zendingsreis in het mooie Brazilië hebben
we samen mogen werken met verschillende kerken en
ontwikkelingsprojecten. We werden uitgedaagd om toe te passen
wat we geleerd hadden en zo te groeien. 

Wat is het mooi dat ik nu (oktober tot maart) met studenten mee
mag lopen in dit avontuur!

Mijn aanmeldingspapieren heb ik een paar weken geleden opgestuurd en ik heb afgelopen week te horen
gekregen dat ik aangenomen ben en op welke kamer ik ga wonen. Nu wordt het echt en komt het verhuizen
steeds dichterbij! 

YWAM Paris Connect (YPC) is een zendingsbasis van de wereldwijde zendings- 
organisatie Jeugd met een Opdracht (YWAM) net buiten het centrum van Parijs,
in Aubervilliers. De basis is vier jaar geleden vanuit het zuiden van Frankrijk, 
Biarattz, opgestart, in de afgelopen jaren hard gegroeid en nu bezig om een tweede 
gebouw te kopen om de basis uit te kunnen bereiden! 

De basis heeft een groot verlangen om levens in Parijs en daarbuiten 
getransformeerd te zien worden door de aanwezigheid van God. In Aubervilliers 
komen veel geloven samen, YWAM Paris Connect hoopt door middel van 
evangelisatie en verschillende projecten het evangelie te verspreiden en 
daarmee mensen bij elkaar te brengen. 

Naast plaatselijke projecten, zijn er op de basis per jaar 5 discipelschaps trainings 
scholen, en is er naast de School of Worship de Birth Attendent School, die 
mensen opleidt om vrouwen in derde wereld landen te ondersteunen bij de 
bevalling en de zorg voor moeder en pasgeborenen. Een basis met veel leven dus! 

In de komende jaren wil ik maandelijks nieuwsbrieven gaan schrijven. Ik heb dit eerder gedaan, vooral tijdens
mijn DTS, en ik merkte dat het delen van verhalen, ervaringen en foto’s bemoedigd, verbindt en opbouwt. 

Verbonden blijven met ‘thuis’, is voor mij erg belangrijk, Parijs zal mijn nieuwe huis worden en daar zie ik erg
naar uit, maar ‘thuis’ blijft voor mij altijd de mensen die ik lief heb!

Ik stuur u/ jou deze nieuwsbrief dan ook omdat ik het belangrijk vind verbonden te blijven en omdat ik het
belangrijk vind dat u/jij op de hoogte bent van de dingen die ik doe en meemaak! 



- om mij te helpen met het betalen van huur
en levensonderhoud, kunt u/ kun jij geld
overmaken naar NL76 RABO 3037 1913 92 tnv.
Floor Kreeft onder benoeming van ‘ staff fees’

- mijn email adres is floor@kreeft-wissen.nl. Ik
zal mijn nieuwsbrieven vanaf dit email adres
sturen.

- geld overmaken via PayPal kan @FloorKreeft
/ floor@kreeft-wissen.nl.
 

Veel is en wordt anders dan toen ik de afgelopen twee jaar deel ben geweest van Jeugd
met een Opdracht. Naast dat ik nu leiding zal zijn in plaats van student, zal ik nu écht
werken met en voor deze zendingsorganisatie. Om dit te kunnen doen, zal ik maandelijks
financiële ondersteuning nodig hebben om mijn huur en levensonderhoud te kunnen
betalen. Iets spannends en nieuws, leven van giften, maar wel iets wat nodig is en waarin ik
geloof dat God door anderen heen, in zal voorzien!

Ik begroot €755,- per maand (€430,- kost en inwoning, €10,- telefoonabonnement, €50,- eigen boodschappen,
€15,- vervoer en €250,- sparen voor zendingsreis)

Wil jij/ wilt u mij ondersteunen en mij helpen mijn maandelijkse huur en levensonderhoud te kunnen betalen? Dat
kan door een bedrag over te maken naar rekeningnummer NL95 RABO 0300 1205 16, tnv. Diaconie Ned.Herv.Gem.
onder benoeming van ‘gift Floor Kreeft’ (dit is belasting aftrekbaar) óf naar rekeningnummer NL76 RABO 3037 1913
92 tnv. Floor Kreeft onder benoeming van ‘staff fees’.

Anders…

Naast dat ik mijn ervaringen zal delen, lijkt het me ook mooi om
maandelijks een Bijbeltekst en/of lied te delen dat tot mij spreekt
en gebedspunten. 

De afgelopen tijd waren dat vooral Bijbelteksten over angst… Eerlijk
gezegd was ik best verrast dat bij het maken van deze keuze, iets
wat ik heel graag wil, veel angstige gedachten kwamen kijken,
maar ik zie het ook als een grote les om ondanks angst en
onzekerheid, te kiezen voor dat waar de Heer mij leidt en vrede te
vinden in de wetenschap dat Hij met mij meegaat. 

“Want ik ben de HEER, je God,
ik neem je bij je rechterhand en zeg je:

Wees niet bang, ik zal je helpen.”
 

Jesaja   41:13   

Een paar gebedspunten;

- YPC organiseert jaarlijks een van de grootste evangelisatieprojecten in Parijs; Paris je t’aime, dat momenteel in
volle gang is. Laten we een zegen en bescherming uitbidden over een ieder die de straat opgaat en dat veel harten
aangeraakt worden met het evangelie!
- De basis is bezig met een inzameling om een tweede gebouw te kunnen kopen. Nu is het nog ‘matching season’
en wordt elke gift verdubbeld!
- De corona-regels rondom reizen veranderen nogal, dit zorgt ervoor dat mogelijke studenten zich wat inhouden
om zich in te schrijven voor de scholen. Laten we bidden dat ondanks onzerkerheid, de moed gevonden wordt om
in te schrijven.

- mijn nieuwe adres vanaf begin september is;
5 Rue de la Nouvelle France, 93300
Aubervilliers, France 

- de website van YWAM Paris Connect is;
www.ywamparisconnect.com. Hierop is alles
te lezen over de basis, de scholen en het
project om het tweede gebouw te kopen.

- mijn telefoonnummer is +31 652296715. Voel
je vrij om een berichtje te sturen/ vraag te
stellen! 

 liefs, Floor


