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De eerste 3 (!) weken van de school zijn alweer voorbij, en zoals ik het schrijf,
kun je misschien wel aanvoelen dat het voor mij en ons voelt, alsof die drie
weken omgevlogen zijn! 

We hebben de afgelopen weken les gehad over ‘het hart van een aanbidder’
en ‘het kennen van Degene die wij aanbidden’ van spreker uit Nieuw-Zeeland,
Réunion Island en Hawaï. We zijn vooral ingegaan op onze persoonlijke relatie 
met God, wie God is en over hoe wij als aanbiddingsleiders, maar is natuurlijk op iedereen van
toepassing, als volgeling van Jezus, met een puur hart voor God mogen komen en anderen 
vanuit daar weer aan anderen uit mogen delen.

Iets wat er voor mij (opnieuw) uitsprong in de afgelopen weken:

De eerste, en belangrijke boodschappen die Johannes, Petrus en Jezus preekten, gingen over ons
afkeren van zonde en daarmee dichter bij God komen. (Lucas 3:3, Matt. 4:7, Handelingen 2:38) Het is
altijd Gods liefde die ons tot inkeer brengt (Romeinen 2:4). God is heilig (Jesaja 6:1-5) en wij zijn
geroepen om een heilig leven te leven (1 Petrus 1:13-16). Door vergeving te vragen voor de zonde die
we doen, kiezen we ervoor om ons af te keren van zonde (Meta Noia in het Grieks, het veranderen
van gedachten zoals in Romeinen 12:1) en zullen we meer van Zijn zegen ervaren. Zonde en
zondepatronen, kunnen het namelijk moeilijker voor ons maken om Zijn stem te horen en Hem te
zien (1 Joh. 3:6, 1 Joh. 2:11) Het is niet dat God tegengehouden wordt door onze zonden, maar het is
voor ons moeilijker om Hem te zien en horen als we tegen hem kiezen…  Zonde bindt ons; je wordt
een slaaf van degene waar je gehoorzaam aan bent (Romeinen 6:16) en we kunnen niet twee heren
dienen (Matt. 6:24)… Door ervoor te kiezen om ons af te keren van onze zonden en te leven in het
licht (1 Joh. 1:7) kunnen we een steeds heiliger leven leven, wat betekend dat we gehoorzamen aan
alle waarheid die aan ons geopenbaard is. Het andere deel wat hierin heel belangrijk is, is het
vergeven van anderen. Er gebeurd in ons leven onrecht, er is geen onrecht in God (Sefanja 3:5), maar
omdat we in een gebroken wereld leven, is er niet te ontkomen aan onrecht en de pijn die dat
brengt (Joh. 16:33), maar hoe we erop reageren kan het verschil maken. Het vergeven van de ander
is erg belangrijk en het is een opdracht om elkaar te vergeven, zoals wij vergeven zijn door God
(Kolossenzen 3:12). Als we niet vergeven, kunnen we voor de rest van ons leven de pijn en die
persoon met ons meedragen en kan ons hart hard/ bitter worden tegenover die persoon en
tegenover God. Iemand vergeven is een keuze, waar je je misschien nooit klaar voor voelt, emoties
zijn hierin niet leidend, maar onze wil. Het is een moment, maar ook een proces, net zoals het helen
van een wond. De herinnering aan de pijn kan blijven, maar de wond kan helen tot een litteken en
de last kan van je schouders vallen. Soms moet je het meerdere keren uitspreken (de kracht van
woorden; Spreuken 18:21) voordat je die verlichting voelt,  maar er is altijd hoop. Waar zonde
toeneemt, wordt ook de genade overvloediger (Rom. 5:20-21) en God is altijd dichtbij degenen met
pijn (Ps. 34:19-20) 
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 ‘Eerst regeerde de zonde door de dood. Nu regeert de genade en worden mensen
vrijgesproken, nu geeft Jezus ons eeuwig leven. 

Rom. 5:20-21 HTB 



Dit is onze school, School of Worship 2021! Een hele mooie groep om
de komende maanden mee op te mogen trekken en te leiden. Aliyah,
Jenna, Jessi, Floor en Nathalie.
 
Naast dat we samen in de klas zitten, dienen we samen in
verschillende ministries, leven we samen en ben ik mentor van twee
van deze meiden. Ik loop tijdens de school en de zendingsreis 1 op 1
met deze meiden mee in de vorm van een wekelijks gesprek, iets
waar ik al langere tijd in wilde groeien en wat ik dus erg mooi vind om
te mogen doen als onderdeel van mijn werk!

Een van de ministries waar we als school in dienen tijdens
evangelisatie, is de woman ministry van de basis. Wij reiken uit naar
de vrouwen die in de Parijse buurt Belleville in de prostitutie werken.
Heel mooi, maar soms ook  wel heftig werk. De vrouwen in deze buurt
komen vooral uit China, hebben  thuis kinderen waar zij voor moeten
voorzien en zijn hier door hun pooiers heen verhandeld, hebben hun 

Er is heel veel meer dat ik allemaal zou willen noemen, we behandelen een hoop een week, laat staan in 3
weken tijd! Dat wordt allemaal een beetje veel, ik heb nu even 1 ding wat me opnieuw aansprak eruit gepakt,
omdat ik geloof dat dit voor velen ene goede herinnering/ openbaring is, en ‘vergeving vragen en vergeven’
dingen zijn die we moeten blijven doen. Ik noem er expres de Bijbelteksten bij, zodat u/ jij zelf er verder op in
zou kunnen gaan en het duidelijk is dat het niet iets is wat ik zomaar schrijf, maar dat het woorden uit de Bijbel
zijn ;) 
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eigen papieren niet en met de huidige wetgeving in Frankrijk is het
hierdoor bijna onmogelijk voor deze vrouwen om uit deze industrie te
komen. Klinkt hopeloos, maar er is zeker hoop! In de tijd dat wij als
een basis uitreiken in deze buurt, door koffie en thee, Bijbelteksten in
het Chinees en eten aan hun uit te delen, het licht te zijn en met deze
vrouwen te praten, hebben we al veel zien veranderen in de buurt,
maar ook in de levens van de vrouwen. Wij zijn te herkennen aan roze
lintjes om onze polsen, en om hoe we in ons gebroken Chinees ‘Yēsū
ài nǐ‘ zeggen, Jezus houdt van jou. :)

Afgelopen week liep ik met de leidster van deze ministry, Meghan, en
raakten wij aan de praat met twee vrouwen uit Nigeria. Een van hen
was die dag jarig, dus gaven we haar een cadeautje. Na een kop thee
voor hen om op te warmen, een vreugdedansje op straat omdat ze zo
blij was met de cadeautjes (een nieuwe bodywarmer, oorbellen en
make-up) kletsten we met hen over thuis, de kinderen en over Jezus,
baden we voor hen en liepen we weer verder. 

Meghan vertelde mij dat toen de ministry begon, een aantal maanden
geleden, deze vrouwen nog niet eens gedag tegen haar zeiden… Mooi
om te zien hoe dat veranderd en hoe deze vrouwen ons vertrouwen en meer en meer hun hart openen voor
Jezus.

De komende 4 weken is Mehgan met haar man bij zijn familie in Ghana, en ben ik gevraagd om deze weken de
ministry te leiden. Het is een eer om dit te mogen dragen voor de komende maand, prostitutie en
mensenhandel is iets wat altijd al mijn hart gebroken heeft, dus heel mooi om nu hierin ook uit te mogen reiken
en deze vrouwen te dienen!



 

- Dank voor mooie eerste weken van de school, voor sprekers die
overal vandaan naar Parijs reizen om les te geven. 
- Dank voor de Bijbel, waar we zoveel uit mogen leren en waar we
elke keer weer nieuwe openbaringen om toe te passen en uit te
delen uit mogen vinden.
- Dank voor het Licht dat verandering brengt in Belleville en de
levens van de vrouwen die daar werken.
 
- Bid voor Danielle en haar familie, haar vader is afgelopen week
overleden aan de gevolgen van Covid. Bid voor steun, vrede en
kracht in de tijd van rouwen en afscheid nemen. 
- Bid voor de school, dat de studenten nieuwe openbaringen mogen
krijgen om weer te mogen delen met anderen. 
- Bid voor een bescherming over de basis tegen ziekte en
verkoudheid, nu het weer veranderd en we met veel mensen
samenleven.
- Bid voor mijn leiderschap als ik de woman ministry in Belleville zal
leiden in de komende weken. Dat is gevoelig zal zijn voor de Heilige
Geest om te doen wat op Gods hart is voor die weken. 
 
Afgelopen maand heb ik €555,- Euro aan financiële ondersteuning 
 ontvangen. Dank aan een ieder die het voor mij mogelijk maakt om
dit werk te kunnen doen! 
 
Mijn begroting/ doel is €755,- per maand (€430,- kost en inwoning,
€10,- telefoonabonnement, €50,- eigen boodschappen, €15,-
vervoer en €250,- sparen voor zendingsreis).  

- 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 vernoeming van ‘staff fees’
of naar het rekeningnummer van de
Dorpskerk Aalsmeer; NL73 RABO 0380144069
tnv. ZWO Hervormde kerk o.v.v. Floor Kreeft 

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

- Mijn adres 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 (Franse) telefoonnummer is +33
754583878. Voel je vrij om een berichtje te
sturen!

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

 

liefs, Floor

Dank- en gebedspunten; 

En nog een nieuwtje, eindelijk: ik ben verhuisd! Ik woon nu in het appartement om de hoek van de basis, met
twee huisgenoten. Het is erg fijn om nu die scheiding tussen wonen en werken te hebben, op een bank te
kunnen ploffen en een eigen keuken te hebben om in te kunnen koken. Na lange dagen (ik werk vaak van 8 tot
7, met soms s’avonds ook nog werk) is het fijn om echt thuis te kunnen komen! 


