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Hier ben ik weer, vanuit Parijs! Ik heb héél wat te vertellen over 
de afgelopen maanden en dat ga ik proberen zo goed mogelijk te 
doen aan de hand van foto's, verhalen, getuigenissen en 
herinneringen. Here we go, 3 maanden Kameroen en alweer een paar 
weken in Parijs...

Het vertrek vanuit Parijs in december ging niet helemaal vlekkeloos, 
in de weken voor outreach testten meerderen van ons team positief 
op covid, dus moesten die achterblijven in Parijs totdat zij hersteld 
waren en vlogen wij in delen naar Kameroen. In Kribi ontmoetten we
op oudejaarsdag het team uit Hawaï waar we mee samengewerkt 
hebben voor de eerste helft van de zendingsreis. Ook zij hadden te 
maken met covid, dus waren de eerste 2 weken vooral gericht op 
teambuilding, wennen aan de hitte en zorgen dat verder niemand 
ziek werd. We begonnen deze weken met gebedswandelingen en 
evangelisatie in de buurt waar wij verbleven. Dit deden we altijd 
vroeg in de ochtend, dan zijn er, naast dat het dan nog koel is, de 
meeste mensen op straat.

Op een ochtend liep ik samen met 2 teamgenoten tijdens de gebeds- 
wandeling en werd onze aandacht getrokken door het gehuil van 
een baby. We praatten even met de moeder van het gezin en baden 
een zegen over het gezin, toen er een tienermeisje naar buiten 
kwam. Ik voelde meteen een klik met haar en vroeg aan haar of we
ook voor haar konden bidden. 'Ja, voor mijn been.' zei ze. Ze had een 
huidaandoening aan haar rechterbeen, had hier erge last van en 
wilde graag dat wij voor haar baden. Ik bad, vroeg of het beter ging, 
'ietsje', bad nog een keer en toen we onze ogen open deden vertelde 
het meisje dat terwijl wij voor haar aan het bidden waren, het voelde 
alsof er een dikke sok van haar been afgetrokken werd, de jeuk 
stopte en ze was genezen! De zon was ondertussen opgekomen en 
het voelde heel even alsof de hemel zich opende om dit meisje te 
ontmoeten en genezen. Ik bemoedigde haar dat zij ook voor anderen 
kon bidden en ze zei vol enthousiasme dat zij dit op school ging 
doen, ze wilde delen van wat zij gekregen had! 

Dit meisje is een van de velen die genezen werden in onze tijd in 
Kameroen. Tijdens de hele outreach hebben we ervaren dat mensen 
heel open zijn in Kameroen om gebed, genezing, bemoedigingen en 
zegeningen te ontvangen. Veel mensen geloven dat er een God 
bestaat en weten wie Jezus is, maar er is ook veel hekserij en 
afgoderij. Ook in kerken staat helaas niet altijd even recht in hun 
geloof, mensen zoeken in alles naar iets wat hen kan helpen, hoop 
geven of beschermen. Het was interessant en heel mooi om tijdens 
deze maanden met het team te mogen laten zien, uitleggen en delen 
dat alles van 1 God komt, onze God die leven in overvloed geeft voor 
hen die Hem liefhebben.

Heel wat te vertellen...



Dit delen deden we tijdens gebedswandelingen en evangelisatie, maar ook in 
kerken en op conferenties. Al snel bouwden we contacten met de lokale 
kerken en werkten wij samen met hen. Het is erg belangrijk om als 
zendelingen samen te werken met de lokale kerken, zodat zij het werk voort 
kunnen zetten als onze tijd erop zit in het land waar wij zijn om te dienen. Ook 
is het erg belangrijk om deze contacten te hebben om de mensen die hun 
leven aan Jezus geven, in contact te kunnen brengen met de kerk zodat zij 
verder geholpen kunnen worden in hun wandel als christen. 

Een van de vele mensen die wij in contact brachten met de lokale kerk in Kribi, 
was een alleenstaande vader van 4 volwassen, maar nog thuiswonende 
kinderen. Zij hadden op een ochtend hun leven aan Jezus gegeven en de vader 
wilde graag samen met zijn kinderen gedoopt worden. Dit wilden wij graag 
samen doen met de lokale kerk, dus op zondag 8 januari hadden we onze 
eerste doopdienst. Het hele gezin werd gedoopt in het water van de oceaan. In 
Kameroen is het de gewoonte dat iedereen aan de kust dan liederen zingt en 
zodra de doop is geweest bloemen geeft aan de dopeling. Het was een erg 
mooie ervaring!   

Het team uit Hawaï was vooral gericht op het delen van het evangelie door het 
gebruik van toneelstukken en dans. In het toneelstuk dat zij hadden 
voorbereid voor deze zendingsreis, speelden zij het verhaal van de verloren 
zoon uit. Ons team was tijdens die voorstellingen er vooral voor de nazorg en 
voor kleinere onderdelen als getuigenissen delen en aanbidding leiden. 

We reisden halverwege januari van Kribi naar Yaounde, de hoofdstad van 
Kameroen. Ook daar werkten we samen met de lokale kerk en waren we 
vooral gericht op de kerk handvaten geven om te evangeliseren en leerden wij 
hen onder andere de 'everything skit', een sketch zonder woorden die het
evangelie uitbeeld. (is te vinden op YouTube, voor degenen die er nog nooit 
van gehoord hebben...)

Wij hebben deze sketch veel gebruikt tijdens de outreach. Wij combineerden 
dit dan altijd met een van ons een getuigenis delen en een uitnodiging voor 
gebed en het aannemen van Jezus. 1 ochtend deden we dit bij een autogarage, 
waar auto's waar wij geen hoop meer in zouden stoppen, weer aan de praat 
gekregen worden. We begonnen deze tijd met 2 liedjes en dansjes, deden het 
toneelstuk en een van ons team deelde een getuigenis over hoe God hem had 
vrijgezet van seksuele zonden en nodigde hij mensen uit om Jezus aan te 
nemen als Redder en Heer. 12 mensen reageerden en namen Jezus aan!
De kerk zag het positieve effect van deze methodes gebruiken, en wilden dit 
zelf ook graag leren. Een dag leidde ik deze lessen met een paar studenten. Wij 
leerden de jongeren van de kerk in Yaounde de rollen van het toneelstuk, 
oefenden, en gingen daarna met hen de straat op in Yaounde. Het verbaasde 
ons hoe snel de jongeren het toneelstuk onder de knie hadden en hoe leuk ze 
het vonden om te doen. Op straat merkten we hoeveel meer impact het heeft 
als lokale mensen het toneelstuk doen, dus het was mooi om het ze te leren. 
Later hebben we nog meerdere video's gekregen van kerken van hun 
evangelisatietijden en hun getuigenissen gehoord.

Naast deze toneelstukken (van het team uit Hawaï en ons team) hebben we 
ook veel gefocust op sport-evangelisatie. Een van de teams vanuit Parijs was 
namelijk de Sports DTS. Door voetbal, of een andere sport te spelen met lokale 
mensen en daar meerdere keren naar terug te gaan, bouw je een relatie met 
de mensen en ontstaat er vaak een opening om het evangelie te delen. Vaak 
werkten wij op dit soort momenten samen, zodat alle studenten een rol 
hadden tijdens evangelisatie. De Sports DTS speelden voetbal, de rest van het 
team speelden met de kinderen en sloten af met de sketch. 

Op een dag in Yaounde reageerden 13 jongeren die met de Islam waren 
opgevoed na een potje voetbal en het zien van de sketch!



We hebben gedurende de outreach meerdere ziekenhuisbezoeken gehad 
vanwege malaria, tyfus en bijvoorbeeld voedselvergiftiging. Ik ging vaak mee, 
als 'zuster' van het team, en ik vond het altijd erg interessant om in de 
ziekenhuizen en klinieken te zijn en een beetje naar hun maniertjes te kijken, 
met de verpleegkundigen te kletsen en als dat kon, praten met de families en 
kindjes in het ziekenhuis.
Ook ik heb 1,5 week ziek op mijn matje gelegen. Ik was zwak, sliep dagen en 
nachten achter elkaar en viel in het ziekenhuis tijdens controles flauw. Er
kwam niet echt iets uit testen en bloedonderzoeken, maar ik was veel 
afgevallen en waarschijnlijk reageerde mijn lichaam 'gewoon' op het gebrek 
aan voedingsstoffen. Het is de rest van de tijd in Kameroen goed met mij 
gegaan gelukkig!
Op deze foto links bid ik voor een moeder die aan het begin van haar vijfde 
bevalling was. We waren die dag in een kliniek in Yaounde en ontmoetten veel 
bijna- en net bevallen mama's. Vond ik natuurlijk heel leuk!

Wij reisden in februari door naar Douala, waar we weer veel samenwerkten met 
kerken. Op een zondag in Douala wilden 13 verschillende kerken ons ontvangen 
voor preken en getuigenissen, dus we verdeelden ons in tweetallen en gingen 
met de voorgangers van de kerken mee. Ik was samen met Landry, een local en 
wij werden uitgenodigd bij een kerk die net aan het opstarten was. De dienst
werd gehouden in de huiskamer van de voorganger want ze waren nog bezig 
met het kopen van een kerkgebouw. Ik deelde een deel van mijn getuigenis, 
Landry preekte en na afloop van de kerkdienst hadden we een erg gezellige tijd 
tijdens de lunch met de voorganger en zijn vrouw.

Het tweede deel van februari en de eerste week in maart brachten we weer 
door in Kribi. Daar lag onze focus op de scholen, lokale kerken en de omgeving 
waar we verbleven. We zijn veel op het strand, de vismarkt, het voetbalveld en 
in de straten geweest.

Een paar verhalen van elke locatie; Op de school naast de plek waar wij 
verbleven waren veel problemen, zoals meisjes van 15 die zwanger raakten en 
veel alcohol- en drugsgebruik. De directeur van de school zat met zijn handen 
in zijn haar en wist niet meer hoe hij het aan moest pakken. Ons bezoek en de 
boodschap van het evangelie bracht hem hoop en hij besloot dat het tijd werd 
om lessen vanuit de Bijbel mee te geven aan de scholieren. Ondanks dat het 
zuiden van Kameroen, waar wij waren, best christelijk is, word er vanuit de 
overheid geen godsdienst in het onderwijsprogramma opgenomen... Erg 
bijzonder dus dat het hoofd van deze school daar verandering in wilde 
brengen en dat daardoor hopelijk levens gaan veranderen!

Wat erg bijzonder was aan het samenwerken met de lokale kerken, was dat 
deze kerken onderling ook meer samen gingen werken en er vriendschappen 
ontstonden tussen de leiders van de kerken. Dit is niet echt gebruikelijk, maar 
het was dus mooi dat door het organiseren van conferenties en daar alle
kerken voor uit te nodigen, de kerken dichter bij elkaar kwamen! In een van de 
kerken ben ik meerdere zondagen achter elkaar geweest en was het vooral de 
leider van het aanbiddingsteam en koor waar ik een klik mee had. Zijn open en 
vrolijke persoonlijkheid en mooie stem nam de kerk mee in een tijd van dansen 
en zingen voor God en was voor ons team een inspiratie. Een zondag heb ik 
samen met hem aanbidding geleid. Kerkdiensten in Kameroen (en heel Afrika) 
zijn een feestje, dus het was erg leuk dat het hele koor van de kerk meezong en 
de gemeente mee danste! Toen wij voor deze man baden, hadden we het 
gevoel om hem te bemoedigen in het schrijven van zijn eigen liederen, het 
bleek dat hij daar al langere tijd over nadacht en dat dat een grote droom was!

Op het strand in Kribi hebben we vooral veel een-op-een gesprekken gehad, 
vooral met studenten. Een dag deden we de sketch waar ik het eerder over had 
gedaan, op die dag was er een hele schoolklas op het strand. De leraar praatte 
even met ons en bleef langer met zijn klas op het strand zodat zijn studenten 
het konden zien.



Al deze verhalen gaan over wát outreach was, wat we gedaan en beleefd 
hebben, maar hiermee vertel ik nog niet hóé het was, voor mij. 
Ik heb enorm genoten van in Afrika zijn! Tijdens de vlucht naar Kameroen 
vertelde ik de studenten dat toen ik de vorige keer dat ik naar Afrika ging, mij 
thuis voelde zodra ik het vliegtuig uit stapte en Afrika rook. Dat gebeurde weer 
en is alle weken zo geweest, ik voelde me thuis in de cultuur en onder de 
lokale mensen, de simpelere leefstijl en de mooie natuur (al ben ik, heel eerlijk 
gezegd, een grotere fan van de natuur in het oosten van Afrika, waar ik in 2018 
was).

Voor mij was deze outreach mooi en goed, maar ook een uitdaging op veel 
vlakken. Ik heb veel geleerd over mijzelf, samenwerken en leiderschap tijdens 
het leiden van deze groep jongeren. Ik zit heel anders in elkaar, werk en leid 
liever anders dan de leider waar ik het meest mee samenwerkte. Ik ben 
namelijk meer relatie gericht, waar zij meer taakgericht is. Dit zorgde ervoor 
dat ik mij niet altijd gehoord en op mijn plek voelde en dus ook niet altijd even 
lekker in mijn vel zat. Door deze situaties leerde ik veel over reflecteren, 
communiceren en liefhebben en konden wij elkaar als leiders hierin aanvullen.
Tegen het eind van de outreach had ik een gesprek met een van de andere 
leiders, hij vroeg mij hoe vaak ik naar mijzelf luisterde als het even niet zo 
lekker ging. Ik merkte op dat ik dat tijdens de outreach nog niet vaak had 
gedaan, ik had het gevoel dat als ik dat zou doen, ik dan niet volle kracht voor 
de studenten zou kunnen gaan en ik zette mijzelf dus (onbewust) vaak op de 
tweede plek. Dit is naast een kracht, ook een van mijn grootste valkuilen...
Ik heb er de afgelopen maanden enorm van genoten om met deze jongeren 
mee te lopen en in hun leven te mogen spreken. Regelmatig kwamen de 
studenten naar mij toe voor een goed gesprek, advies over iets of om gewoon 
even te delen waar ze mee bezig waren in hun hoofd, hart of geloof. Ik vond 
het heerlijk om dan even met ze te praten, met ze te bidden en om daarna 
weer verder te gaan met waar we mee bezig waren.

Verder, zoals ik eerder al noemde toen ik het over het ziekenhuis had, werd er 
wel weer iets in mij wakker gemaakt in Afrika. Als klein meisje zei ik altijd al 
tegen mijn ouders dat ik naar Afrika zou gaan om daar mensen te helpen. Dat 
had ik even geparkeerd, voor later, maar het was nu voor 3 maanden even waar 
en ik geloof niet dat dit de laatste keer was dat ik in Afrika was...
Op onze laatste dag in Kameroen keek ik samen met Sifra (een goede vriendin 
-ook uit Nederland- en leider van het sport team, samen op de foto rechts) uit 
het raam. We huilden, onze tijd in Afrika zat erop en dat voelde dubbel. Zoveel 
gezaaid in de afgelopen maanden, zoveel mooie mensen leren kennen, zo 
genoten (en het moeilijk gehad, maar daar denk je op zo'n moment even niet 
aan) en we gingen weg, terug naar Europa...

Thuiskomen in Parijs was echt wel even schakelen, en nu, bijna een maand 
later, ben ik soms nog steeds in mijn hoofd druk bezig met wennen. Het leven 
is niet allen qua cultuur heel anders, ook mijn leefstijl is heel anders dan wat 
het de afgelopen maanden is geweest. Waar ik de hele week druk was met de 
school, sta ik nu in de keuken van de basis en moet ik weer even mijn draai 
vinden in dit nieuwe ritme, veel rustiger en waarin ik veel meer tijd voor mezelf 
heb. Het gaat goed met mij hoor, geen zorgen, maar wat ik zeg, ik merk dat ik 
weer even mijn draai moet vinden en dat kost even tijd. Maar, het gaat goed 
met mij, geen zorgen! 

Verder, heb ik nog iets leuks te vertellen...



- Dank voor de mooie tijd in Kameroen, 
voor de mogelijkheden die we hadden 
om uit te delen en voor alle mooie 
dingen die God heeft gedaan.
- Dank voor de bescherming over ons 
team en dat we allemaal gezond en wel 
teruggekomen zijn.
 
- Bid voor de wereld, voor Oekraïne en 
Rusland, voor vrede en bescherming.
- Bid de studenten die nu allemaal weer 
thuis zijn en druk zijn met wennen en 
uitvinden wat hun volgende stappen 
zijn.
- Bid voor mij, in het wennen tussen alle 
veranderingen van afgelopen weken en 
die er nog komen in de komende 
maanden.

- 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!

liefs, Floor

Dank- en gebedspunten; 

Het weekend nadat ik thuis was gekomen vanuit Kameroen, kwam Tom naar 
Parijs. Heel fijn om elkaar na zo'n lange tijd weer te zien en om samen te zijn!
Op zaterdag gingen we na een hele leuke dag in de stad, lichtjes kijken en vroeg 
Tom mij ten huwelijk. 'Ja' en een hoop tranen volgden, ik werd even het 
gelukkigste meisje op aarde...

7 maanden geleden werden wij (weer, ons verhaal is overduidelijk door God 
geschreven in de afgelopen jaren) verliefd op elkaar, en we wisten vanaf dag 1 dat 
het goed was en er geen weg meer terug was, dit was het. Het was een week 
nadat ik naar Parijs zou verhuizen, een beetje een gekke timing, maar ook precies 
goed. Het was (naast soms moeilijk) heel mooi om op lange afstand zo 
intentioneel elkaar beter te leren kennen en om dichter naar elkaar toe te groeien 
(ookal zat er dus zo'n 500km tussen). Veel Thalys-tickets, heel veel uren bellen en 
ik 3 maanden in Kameroen, het was het allemaal meer dan waard voor elkaar!

Verloven betekend trouwen en dus ook dat mijn tijd in Parijs eerder stopt, ik 
verhuis eind mei terug naar Aalsmeer, en heel eerlijk, daar ben ik ook wel aan toe. 
Niet alleen omdat ik dan weer dichterbij Tom, mijn familie en vrienden ben, maar 
ook merk ik dat na afgelopen jaren zoveel drukte en gekkigheid, het tijd voor mij 
is om het rustiger aan te doen, te settelen, te investeren in thuis (mijn echte thuis 
is altijd Aalsmeer gebleven) en uit te delen van wat ik afgelopen jaren allemaal 
ontvangen heb. Ik heb er zin in, om weer écht thuis te zijn, te trouwen, weer te 
werken en volgend jaar zelfs weer te gaan studeren. 

Dit betekend dus ook dat als u/jij mij afgelopen jaar financieel hebt ondersteund, 
dat per eind mei niet meer nodig is!


