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Even een kortere nieuwsbrief tussendoor, gewoon voor de leuk, want
gisteren, 10 oktober, zijn de scholen van het oktober kwartaal begonnen!
 
Afgelopen weken zijn we erg druk geweest met de laatste voorbereidingen 
voor de scholen, en in het afgelopen weekend zijn er rond de 25 studenten
aangekomen om ana hun scholen te beginnen. Heel leuk en mooi om al die
jongeren te ontmoeten en samen met hen te beginnen aan een nieuw 
avontuur! Voor sommige studenten was het nog spannend of ze de grens
over mochten, zonder vaccinaties of een visum, maar alle studenten mochten zo doorlopen! Een
wonder aan het begin van de scholen! 

Dit is het eerste kwartaal dat de basis drie scholen tegelijk heeft; de Sports DTS (Discipelschaps
Training School), de Devote & Serve DTS ( deze DTS heeft een medische focus) en de School of
Worship. Een druk kwartaal dus! We zijn dit kwartaal met 7 teamleden die de studenten en scholen
mogen dragen en leiden. Naast al het harde werken, hadden we afgelopen weken ook trainingen
over  onder andere discipelschap (veel geleerd) en gingen we als teambuilding ‘axe throwing’, met
bijlen op een houten blok gooien. Was leuk!

Gisteravond begonnen we met een
kennismakingsavond, de School of Worship 
heeft 3 studenten dit kwartaal, 3 meiden uit 
Amerika en Duitsland. Heel mooi om hun hart
te horen en elkaar te leren kennen.

Deze eerste week staat vooral in het teken
van introductie en uitleg over de school en al
het huiswerk/ studiewerk wat onderdeel is
van de school, en op woensdag beginnen we
met de eerste lessen. De studenten hebben er
zin in, wij (Nathalie en ik) hebben er zin in en
we zien mega uit naar alles wat we komende
6 maanden samen gaan beleven en leren van
en over God! 

Een kleine update nog over de verhuizing; die is al twee keer uitgesteld… Afgelopen vrijdag hebben  
we wel alle spullen erheen kunnen verhuizen omdat onze kamer een klaslokaal moest worden,
maar het appartement was nog niet af, dus slaap ik nog ergens anders. Het ziet er nu naar uit (met
een beetje goede hoop) dat vandaag de aannemer écht klaar is en we er woensdag in kunnen…  We
gaan het zien ;)

Liefs, Floor

Nu is het écht begonnen!  


