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Het is alweer de derde week van december! Jullie hebben even op een nieuwe 
nieuwsbrief moeten wachten, sorry. Een hoop gebeurd en een hoop te vertellen!

In November hebben we lessen gehad over werken als een team in aanbidding,
de Bijbelse betekenis en geschiedenis van aanbidding en zijn we ingegaan op 
het schrijven van nieuwe aanbiddingsliederen. De meiden (studenten) hebben 2 
nieuwe liederen geschreven, en als een school zijn we begonnen met het schrijven van een lied 
over ‘rust en de Heilige Geest’ als thema. Erg interessant en een leuk proces om daar met de
studenten in mee te lopen en over een thema waar niet veel over geschreven wordt, te schrijven! 

In het tweede weekend van november kwam er eens stukje Aalsmeer naar Parijs, 5 vriendinnen
kwamen mij opzoeken en we hebben samen een heel leuk weekend gehad! Het was heel fijn om
weer even mijn lieve vriendinnen om mij heen te hebben, om bij te kletsen, samen in Parijs te zijn
(voor sommige meiden de eerste keer, helemaal leuk!) en om mijn plekje te laten zien! We hebben
ook Sinterklaas gevierd en heel hard gelachen! Heerlijk, een beetje Nederland (pepernoten) in
Parijs! 

Aalsmeer en Marseille 

Op 15 november waren mijn ouders 25 jaar getrouwd, dus ging Ik
het weekend erna naar huis om dat te vieren. Vanwege de
lockdown moest het  feest afgelast worden helaas, maar we
konden het wel als gezin vieren, dat was erg fijn!

Het was heel fijn en voelde echt als een cadeautje om vriendinnen
weer te zien en een weekend thuis te mogen zijn. In Parijs heb ik
het druk, maar mis ik iedereen ook echt wel, en elke keer als ik ze
dan weer even in het echt zie, besef ik weer even hoe dankbaar ik
voor iedereen in mijn leven ben en hoeveel ik van iedereen hou!

Met een stukje Aalsmeer in Parijs en zelf weer even in Aalsmeer
zijn, merk ik wel weer hoe Aalsmeer toch echt mijn thuis blijft.
Toen ik terug in de trein zat naar Parijs, terwijl tranen over mijn
wangen rolden van al het gedachten zeggen, bedacht ik dat ik tot
de tijd dat ik weer thuis in Aalsmeer ben, ik van elke plek waar ik
mag wonen, een thuis maak. :)



Op zondag 28 november vertrokken we vroeg vanaf de basis om in Marseille samen te werken met een
Bijbelschool van een kerk. Helaas kreeg een van onze contacten corona. Isolatie en coronatesten volgden, maar
helaas testte een van onze studenten positief, waardoor we niet als hele school terug konden naar Parijs. Ik ben
met de student achtergebleven in Marseille, zij in quarantaine op 20 minuten lopen van de YWAM basis waar ik
verbleef. Ik heb heel wat wandelingen in de zon, langs de haven en de Middellandse Zee gemaakt om haar eten
te brengen, een cadeautje! Sommige taken die ik normaal op de basis had, vielen voor even weg, waardoor ik
wat meer tijd had om zelf wat dingen te doen. Afgelopen maanden ben ik de basics van pianospelen gaan
leren, in het appartement van de basis stond een piano, dus heb ik veel kunnen oefenen, erg leuk! 

Gisteren kreeg mijn student een nagatieve test na 10 dagen binnen gezeten te hebben. We deden een klein
dansje toen we die test terugkregen haha, hebben gisteren de zonsondergang samen bekeken en vertrokken
vanochtend (vrijdag 17 dec.) om 5.20 vanuit Marseille. 

Ik schrijf deze nieuwsbrief op het treinstation in Parijs, ik wacht op mijn trein richting Schiphol! Ik reis vandaag
in een keer door naar huis, want er zijn afgelopen dagen helaas meer mensen positief getest op de basis in
Parijs, dus om niet het risico te lopen dat ik daardoor niet naar huis kan om Kerst te vieren, ben ik 5 dagen
langer in Aalsmeer dan ik gedacht had. Ik zal gewoon werken, maar vanaf thuis, zoals ik afgelopen weken ook
deed vanuit Marseille. De lessen zijn in de ochtend via Zoom met een spreker uit Amerika (groot respect, door
tijdsverschillen geven veel sprekers midden in de nacht les…) en in de middag zal ik outreach voorbereidingen
doen.

Over outreach gesproken…  Ik heb aan velen van jullie, denk ik, nog niet
verteld waar we plannen naartoe te gaan! We zijn al maanden druk
bezig met de voorbereidingen om naar, tromgeroffel, Kameroen, in
Afrika te gaan!
Ik zeg ‘plannen om’, omdat het best wel een gedoe is om een visa te
krijgen om langer dan 30 dagen in Kameroen te mogen zijn. We moesten
met de aanvraag veel documenten bij elkaar krijgen, zo moest iedereen
bijvoorbeeld zijn geboortecertificaat inleveren en moesten we tickets
boeken voordat we de aanvraag in konden dienen. Dat is inmiddels 
allemaal gelukt, maar de aanvraag is nog in behandeling... We hebben
vliegtickets naar Kameroen voor de 29e en 30e december. We hopen 
snel een mail/ belletje te krijgen dat we alle paspoorten, met visa, weer op
kunnen halen bij de ambassade!

Het voelt nog heel onwerkelijk dat ik over een paar weken in Afrika ben,
zeker door alles wat er in de afgelopen weken rondom corona geregeld
moest worden en met naar huis gaan, is mijn hoofd nog niet heel druk
geweest met outreach verder... Maar dat komt wel ;) 

Zoals ik zei, was een van de onderwerpen van afgelopen weken de ‘Bijbelse betekenis en geschiedenis van
aanbidding‘. Een week waarin we terug gingen naar het Grieks (oude testament) en Hebreeuws (nieuwe
testament) en de betekenissen van woorden die in de Bijbel vertaald zijn naar aanbidding. Een erg interessante
week, ik vind het altijd leuk om terug te gaan naar de originele betekenis van woorden!

In het Grieks wordt het woord ‘PROSKYNEO’ gebruikt, in het Hebreeuws ‘SHACHAH’. Allebei de vertalingen en
definities van deze woorden komen neer op een fysieke actie om eer te betuigen aan een koning.
In het Grieks en Hebreeuws worden deze woorden 231x gebruikt, in de ESV (Engelse vertaling), zijn deze
woorden maar 135x vertaald naar ‘aanbidding’, de andere 96x zijn deze woorden in iets anders vertaald. We
hebben er dus door de jaren heen veel andere betekenissen bijgetrokken, veel meer dingen aanbidding
genoemd. Mensen zeggen door de verwarring rondom dit woord weleens dat ze een ‘levensstijl’ van aanbidding
leven… Er zijn veel dingen waar we God mee kunnen danken, prijzen en eren, maar ‘échte’ aanbidding, zoals het
in de Bijbel beschreven staat, is God aanbidden altijd als reactie is op de aanwezigheid van God in een speciaal
moment. :)
Goed om ons bewust van te zijn; tijdens aanbidding, het gaat om Hem, en Hem aanbidden in Zijn
aanwezigheid. Proskyneo / shachah: aanbidding.

Een actie van eer en hulde als reactie op de aanwezigheid 
van de Koning op een speciaal moment. 



 

- Dank voor het snelle herstel van mijn student en dat we terug
konden reizen.
- Dank voor de mogelijkheid om met meerdere teams naar
Kameroen te mogen komende maanden. 
- Nu het bijna Kerst is, dank God voor hoe Hij er uit liefde en
verlangen om met ons te leven, ervoor koos om van Zijn troon af te
stappen en te worden zoals wij, met ons te leven en ons door Jezus
dichter naar Hem toe te brengen. 
 
- Bid voor bescherming over de basis in Parijs, dat mensen snel
zullen herstellen en dat niet meer mensen een positieve test terug
zullen krijgen.
- Bid voor de voorbereidingen voor outreach, dat de visa
geaccepteerd worden en dat de verdere voorbereidingen
voorspoedig zullen verlopen.
- Bid voor de mensen die Kerst alleen moeten vieren, die misschien
geen familie of vrienden hebben in deze koudere dagen. Bid dat ze
iets van warmte mogen ervaren.
 
Qua financiën ben ik rijk gezegend afgelopen maand, dank! 

- 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; 

In Kameroen plannen we om naar 3 verschillende steden te gaan. Douala, Kribi en Yaoundé, de hoofdstad. We
combineren deze zendingsreis met een ander team uit Parijs en twee teams uit Hawaï.
van 9 januari tot 6 februari wordt in Kameroen de Africa Cup gespeeld, wat betekend dat er veel mensen naar
Kameroen zullen komen en dat er dus ook veel mogelijkheden zijn om te evangeliseren. Wij zullen onder
andere samenwerken met een organisatie die de Bijbel vertaald naar de verschillende talen die in Kameroen
gesproken worden en zullen veel van die Bijbels verspreiden, we zullen veel les geven op scholen en spreken in
kerken, aanbidding leiden, evangeliseren en praktische hulp bieden. Ik ben heel erg benieuwd!  

Ik zal weer een update schrijven, maar weet nog niet wanneer en of dat vanuit Aalsmeer, Parijs of Kameroen
gaat zijn :) 


