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Het zijn de laatste paar dagen in Aalsmeer voordat ik naar Parijs verhuis...
Het is tijd voor 'laatste' keren en 'afscheid'...

Anderhalve week geleden mocht ik deel zijn van een fantastisch staff team 
op een zomerkamp waarin we samen met 34 meiden in de leeftijd van 13-16 
jaar in het mooie Otterlo een onvergetelijk kamp mochten hebben. Het 
geestelijk thema was ‘trouw’ en we hebben veel kanten van trouw kunnen bespreken, zoals trouw
aan God, trouw aan vrienden, trouw aan jouw lichaam en Gods trouw aan ons. We hebben veel van
Gods trouw gezien die week; in het weer wat altijd meewerkte, Gods aanwezigheid die harten
aanraakte tijdens aanbidding en gebed, de genade om deze week te draaien en dragen met een
fantastisch team staffers en door Gods hand aan het werk te zien in levens van meiden die aan het
eind van de week konden zeggen dat ze nu zelf in God geloofden en voor Hem kozen!
Ikzelf heb ook veel kunnen delen van Gods trouw en werkende hand in mijn leven. Een van de
thema’s die ik mocht doen, was ‘trouw aan jezelf’, aan jouw ware identiteit. Een heftig, maar mooi
thema om te doen, waarin ik samen met twee beste vriendinnen en mede-staffers sprak over
gebrokenheid in ons leven en hoe God zo trouw en toegewijd is om van onze gebrokenheid een
prachtig kunstwerk te maken als wij Hem toelaten om ons op te pakken en weer heel te maken. Als
beeld gebruikten wij vazen, die we voor de groep kapot sloegen terwijl wij leugens uitspraken die
wij over onszelf geloofden/ geloven en dingen waar we het moeilijk mee hebben. Dit had veel
impact op de meiden, herkenbaarheid maakte dat tranen vloeiden en de stilte om te snijden was.
Zelf was het ook erg heftig om zo kwetsbaar voor een groep te zitten en de vaas voor mij kapot te
slaan alsof het mijn hart/leven was, maar het was ook zo mooi om dit samen met twee beste
vriendinnen te doen en te getuigen van Gods trouw die veel van deze scherven alweer opgeraapt
heeft en ze met een gouden lijm van liefde aan elkaar heeft gelijmd tot een vaas die nu mooier is
dan ooit. 

'Laatste' keren en 'afscheid'… 

There’s beauty in
my brokeness

Er is schoonheid in gebrokenheid, pracht in het
proces van scherf naar met goud gelijmde vaas. Toen
ik thuiskwam van kamp, besloot ik het thema uit te
tekenen, en vond ik mijzelf dankbaar voor al de
gouden randjes die ik zie in mijn leven.



Ik heb afgelopen weken meerdere keren gezegd; ' Dit is wat ik het liefste doe, getuigen van mijn God en
jongeren/mensen naar Jezus leiden.' Dat is ook echt iets waar ik naar uitkijk, om in Parijs met studenten, maar
ook met alle anderen die ik tegen zal komen tijdens evangeliseren, samenwerken met kerken en projecten, of
gewoon in de supermarkt mee mag lopen en een stukje dichter bij Jezus mogen leiden.

Dankbaar ben ik, voor mijn thuisbasis die mij draagt en ondersteund in de tijd die komen gaat! Ondersteunen en
dragen in gebed, vriendschap en ook financieel. Afgelopen maanden heb ik in de tijd die kon veel gewerkt en
kunnen sparen voor deze stap en mijn dankbaarheid is groot voor de mensen die mij komende jaren financieel
willen ondersteunen!

Zoals in de vorige nieuwsbrief genoemd, is mijn begroting €755,- per maand (€430,- kost en inwoning, €10,-
telefoonabonnement, €50,- eigen boodschappen, €15,- vervoer en €250,- sparen voor zendingsreis). Als u/ jij mij
ook wilt ondersteunen, dan staat hoe dat kan onderaan deze nieuwsbrief :)

Aankomende donderdag is het zover. Dan rijd ik samen met mijn vader en zusje naar Parijs. Zij blijven een paar
dagen, zullen helpen met het 'mij' maken van mijn kamer en we gaan een paar mooie dagen hebben in Parijs.
Mijn spullen zijn bijna allemaal gepakt, nog een paar laatste regeldingen en dan gaat het na 5 uurtjes rijden
donderdag écht beginnen! Voelt nog een beetje onwerkelijk en spannend, maar ik heb er veel zin in en zie uit
naar de tijd die komen gaat!

De School of Worship begint op 10 oktober, ik zal dus druk zijn met de laatste voorbereidingen en wennen aan
mijn nieuwe thuis, al denk ik dat ik snel gewend zal zijn aangezien ik er al eerder gewoond heb! Er zijn voor de
school nu drie studenten aangenomen en een paar 'onderweg' en we bidden dat in de komende weken meer
mensen de keuze maken om de school te gaan doen!

In de laatste maanden heb ik veel tijd doorgebracht met
vrienden en familie, bewust nog even genoten van de tijd die
we 'in person' door konden brengen, op vakantie, avondjes op
de bank en samen dingen doen, voordat er straks 500 km
tussen ons zit en we contact zullen onderhouden via bellen en
social media.

Het 'afscheid' was iets waar ik heel erg tegenop zag, ik merkte
dat ik bang was om mensen te verliezen, maar ik heb gemerkt
dat in de afgelopen maanden mijn blik en gevoel daarover
veranderde. Het is geen afscheid, het is 'afscheid', een ' ik hou
van jou, tot snel'. Ik weet nu dat ik mensen niet ga verliezen, dat
mijn vrienden en familie mijn veilige thuisbasis zullen zijn en
blijven, dat het er even anders uit gaat zien en dat Parijs of
Aalsmeer niet het einde van de wereld is, dat met een treinreis
van 4 uur we zo weer een weekend bij elkaar op de bank
kunnen zitten :)

Afgelopen vrijdag was mijn laatste werkdag in het Kloosterhof,
waar ik de afgelopen maanden met veel plezier heb gewerkt en
afgelopen zondag werd ik vanuit de Dorpskerk uitgezonden.
Een mooie dienst, en een zegen om vanuit deze gemeente
uitgezonden te worden!



Wat ik deze maand wil delen, is de tekst van een lied van Bethel; Peace. Een prachtig nummer wat ik tijdens het
voorbereiden van het kampthema veel heb geluisterd. Terugkijkend op afgelopen jaren en naar hoe Hij mij elke
keer weer heeft gedragen als ik mij gebroken voelde en dieper dan ooit geloven dat Hij de God is die nooit ver weg
is en biddend dat steeds meer mensen Hem op deze manier mogen leren kennen en ervaren!

Peace- Bethel Music

When my mind is like a battlefield
And my heart is overcome by fear
And hope seems like a ship that's lost at sea

My enemies on every side
And I'm tempted to run and hide
Your gentle whisper reaches out to me

Peace, holds me when I'm broken
Sweet peace, that passes understanding
When the whole wide world is crashing down
I fall to my knees and breathe in Your peace

- 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.
 

- Mijn nieuwe adres vanaf donderdag 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!

 

liefs, Floor

I am resting underneath
The shelter of Your mighty wings
Your promises are where my hope is found
All my hope, yeah

I remember who You are
You're the God who's never far
So I will not be afraid
God, You always keep me safe in Your arms

Dank- en gebedspunten;

- Bid voor onze broers en zussen, en de Taliban in Afghanistan.
- Dank voor de mooie zomerkampen en voor het werk wat
God in vele jongeren aan het doen is. Bid dat zij die aange-
raakt zijn Hem meer mogen leren kennen en vast mogen 
houden aan hun geloof nu zij weer thuis zijn.
- Dank voor de reis die voor mij ligt, dat het mogelijk is dat
mijn vader en zusje mij mogen wegbrengen. Bid voor een
veilige reis en een goede tijd samen.
- Bid voor het 'afscheid' en mijn wen-proces komende weken.
Dat ik mij thuis mag gaan voelen op mijn nieuwe plek.
- Bid voor mijn lieve familie en vrienden, dat ook zij de
komende weken kunnen 'wennen' nu er een plekje aan tafel
en op de bank leeg zal zijn.
- Bid voor de aanmeldingen voor de school. Dat de moed
gevonden zal worden om deze stap in geloof te maken.

Peace, holds me when I'm broken


