jaargang 32, nummer 2

juni 2011

from the
nations
to the
nations

Hemelvaartsdag

2 Juni

OPEN
HUIS
Jezus is gekomen om ons nieuw leven te geven

www.jmeo.nl
voor meer
informatie

10:30 koffie & thee
11:00 welkom
16:00 afsluiting

Kadijksplein 18
1018 AC Amsterdam

Eerste jaarlijkse JmeO Nederland Open Huis

Paasactie op de Dam

Wilt u m
gratis lunch: oee lunchen? Geef u dan op
penhuis@jmeo
voor de
.nl // 020 530
2100

Het Samengaan van Gebed en Zending
“De gebeds- en zendingsbeweging zijn
eigenlijk één.” Met deze woorden gaf
een JmeO leider aan dat dit geen twee
stromingen in Gods hart zijn; zij zijn één
en zijn bedoeld om als eenheid te werken
en we moeten hen als eenheid verstaan.
Jezus werd gevraagd wat het grootste
gebod was en volgens Marcus is dit zijn
antwoord: “Hoor, Israël, de Heer is onze
God, de Heer is één; heb dan lief de Heer,
je God, uit heel je hart, uit heel je ziel, uit
heel je verstand en uit heel je kracht! Het
tweede is dit: heb je naaste lief als jezelf!een ander gebod, groter dan deze, is er niet!”

God volkomen liefhebben met alles wat we
zijn om onze naaste lief te kunnen hebben.

Jezus erkende de eenheid van God en dat
deze twee geboden absoluut samengaan,we kunnen God niet liefhebben zonder
onze naaste lief te hebben. We moeten

Een deur verder is de Tabernacle of the
Nations waar passie voor Jezus gebundeld
wordt in voortdurende voorbede en
aanbidding. Het is niet toevallig dat de

Dit is het beeld dat God ons geeft in
het centrum van Amsterdam,- twee
bedieningslocaties vlak naast elkaar, het
Lighthouse (vroeger bekend als De Cleft)
en de Tabernacle of the Nations. Het
Lighthouse kent een lange geschiedenis
van uitreiken naar de kwetsbaren in deze
buurt en gaat verder met uitreiken naar
diegenen die geëxploiteerd worden door
de seksindustrie en om hun licht te laten
schijnen over de wortels van dit onrecht.

Amsterdamse
gemeenteraad
heeft
aangekondigd dat deze zomer meer dan
60 bordelen moeten sluiten, waaronder
die rond de Oude Kerk waar onze teams
jarenlang gearbeid hebben!
God brengt Nieuw Leven in Amsterdam.
Dank u voor uw gebeden en giften die
dit mede mogelijk gemaakt hebben! We
zien er naar uit meer van deze verhalen
met u te delen tijdens ons Open Huis
op Hemelvaartsdag, 2 juni a.s. Of kom
en help ze maken,- tijdens de Summer
of Service, of een DTS (juli, september
of januari) of tijdens de Intercessory
Missionary Internship in september.
Met u verbonden in gebed en samenwerking voor Zijn Oogst, Steve Ashworth

Shine
your light will rise in the darkness

SHINE Seminar stafmedewerkers & studenten

De data zullen binnenkort bekend gemaakt
worden! Houdt onze website in de gaten:

www.ywamamsterdam.org/lighthouse

Katy aan het haren knippen tijdens een actie in
Den Haag voor de Internationale Vrouwendag

Schijn: Je Licht Zal Opgaan In De
Duisternis - “Jesaja 58”

De afgelopen zes weken heeft een
groep van 20 stafmedewerkers en
studenten de eerste Shine seminar
afgerond, die verzorgd werd door
ons Lighthouse team. Shine is een
cursus die ontworpen is om een
gezond begrip van onrecht te
scheppen en een Christelijk antwoord
te geven op de wereldwijde
sekshandel. Tijdens de cursus
ontvingen we onderwijs van gouvernementele agentschappen en wetshandhavers, als ook van plaatselijke
NGO’s die rechtstreeks werken met
vrouwen en mannen die slachtoffer
zijn geworden van sekshandel. We
ontvingen praktische handvatten,
deden groepsonderzoek, creëerden
een ongelooflijk netwerk van relaties
en werden gemobiliseerd om wereldwijd projecten te starten in vele
verschillende
gemeenschappen.
Sommige studenten zullen verder
gaan met het bestrijden van
deze moderne vorm van slavernij
variëerend van het doen van
preventiewerk in Letse weeshuizen
tot straatwerk onder straatprostituees in San José, Costa Rica
en Brazilië. Alle studenten namen
deel aan praktijkwerk in Amsterdam
onder raamprostituees en de
mannen die de vraag voeden.
Hoewel ieder van ons een redelijk
inzicht had in de corruptie in deze
wereld, waren de statistieken en de
waargebeurde verhalen af en toe
overweldigend. Het is duidelijk dat
hoewel God elk van onze gaven kan
gebruiken als onderdeel van Zijn

werk, Hij de enige is die vrijheid kan
geven aan alle betrokkenen. Alleen
in samenwerking met Hem kunnen
echte oplossingen gevonden worden.
Een
onverwacht
thema
voor
onze tijd was Gods hart voor de
mannelijke klanten. Het is veel
moeilijker om liefde te hebben en
begrip van de vergeving door Jezus
voor een man die seks koopt; toch
hebben alle mannen, vrouwen en
kinderen in dezelfde mate de hoop
van God nodig.

Tot slot hebben onze studenten
geholpen
een
anti-sekshandel
netwerk bijeenkomst te organiseren
voor meer dan 50 JmeO vertegenwoordigers vanuit heel Europa. Ons
doel is om de komende jaren op dit
gebied samen te werken en elkaar
te ondersteunen. De eerste dag van
de bijeenkomst stond er in de krant
dat tegen de zomer 62 ramen in de
Amsterdamse rosse buurt gesloten
zullen worden! Hoewel we weten dat
dit niet het eind van de sekshandel
betekent, is het wel geweldig om te
zien dat onze eigen stad stappen zet
in de richting van verandering.
Katy Randall & Melissa Gomez

A ministry of Youth with a Mission Amsterdam

Uitgelicht

Hoe lang ben je al betrokken bij
JmeO Amsterdam?

george

“Ik werk fulltime bij de Discipelschap
Trainingschool Department, kortweg D.T.S.D.
Dit is echt een interessante afdeling met unieke
mensen vanuit verschillende werelddelen. Bij
onze afdeling gaat het om het discipel maken,
opleiden en toerusten van jongeren, en ouderen,
uit alle volken en bevolkingsgroepen om tot hun
Godgeschapen bestemming te komen. We

epie

NATIONALITEIT: Kameroens

“Ik werk hier sinds november 2009; dat is dus 15
maanden.”

Kun je iets vertellen over je werk?

gebed
verandert
dingen!

bericht van de
Tabernacle of the Nations
We zijn de Heer dankbaar voor het gebouw en
het werk van de Tabernacle of the Nations,
ons Huis van Gebed in de rosse buurt. Dankzij
Zijn liefde, trouw, leiding en voorzienigheid
kunnen we samen met bezoekers en plaatselijke
kerken Hem hier aanbidden en voorbede doen
overeenkomstig Zijn voornemen en wil.
Het is een groot voorrecht om wekelijks
voorbede te mogen doen voor al de gebroken
mensen die in de Amsterdamse rosse buurt
werken of haar bezoeken, voor de gezinnen
die in deze buurt wonen, de plaatselijke
bedrijven en de andere Christelijke organisaties
in het gebied. We hebben ook het werk van het
Lighthouse en de Shine seminar ondersteund
door gebed in combinatie met evangelisatie.

Tabernacle of the Nations team

‘Redlight Design’ kleding & Bijous in voormalige prostitutie panden

Het is fantastisch om de veranderingen in
de Amsterdamse rosse buurt te zien en we
ervaren een positieve verandering in de
geestelijke atmosfeer in vergelijking met
de afgelopen jaren. De Amsterdamse
gemeenteraad heeft plannen om het gebied
luxer en veiliger te maken. We hebben gezien
hoe straten en huizen gerenoveerd werden,
18 huizen werden verkocht en 52 ramen
moesten sluiten in 2008. De gemeenteraad
wil doorgaan met het sluiten van ramen die
eigendom zijn van mensen zonder wettige
documentatie of vergunning. Armistice heeft
kleding en sierraden ontworpen die nu op de
plaats van enkele van de voormalige ramen
verkocht worden. Ook zie je nu veel minder
drugsdealers en verslaafden op straat.

De Heer doet iets bijzonders! De gebeden van
ALLE heiligen hebben de schaal met reukwerk
gevuld (Openbaringen 5:8) en de Heer heeft
de gebeden beantwoord. Het is vanwege ALLE
gebeden die de afgelopen jaren opgezonden
zijn door kerken, bezoekers, zendelingen, u en
ons samen dat de Heer iets prachtigs doet!
We willen u heel hartelijk bedanken voor uw
gebeden voor de Amsterdamse rosse buurt en
de Tabernacle. Samen zijn we partners in het
binnenhalen van de oogst en de vestiging van
het Koninkrijk van de Heer in de rosse buurt
tot Zijn eer!
Namens het Tabernacle team, Janneke Stuij

Aanbidding & Voorbede in de gebedsruimte

bemoedigen en dagen zowel de studenten als de stafmedewerkers die aan de cursus deelnemen uit om een gezonde relatie met God te
onderhouden en de rijkdom aan potentie die God in hen gelegd heeft te ontdekken. We bereiden de studenten ook voor voor korte veldreizen
naar verschillende plaatsen in de wereld om daar getuige te zijn van Jezus zoals omschreven in Mattheus 28:18-20.”

Hoe heb je het samengaan van gebed & zending zich zien ontwikkelen in jouw leven & werk?

“In mijn jaren in de zending heb ik gezien dat elk werk dat geen stevig en solide fundament van gebed kent risico loopt. Ik heb in mijn eigen leven
gezien dat gebed en zending een geweldige combinatie vormden. Gebed helpt me om een sterke en intieme relatie met God op te bouwen en
met Hem verbonden te blijven en Zijn hart te kennen voor de volken en wat Hij wil dat ik doe. In Zijn aanwezigheid te zijn en Zijn aangezicht
te zoeken is zo vervullend en verfrissend. Vanuit dat punt van intimiteit (gebed) met God voel ik me verfrist en klaar om het evangelie van het
Koninkrijk te verkondigen en de goddelijke macht die zich openbaart in tekenen en wonderen die heel effectief is en vruchtdraagt (zending). Je
kunt gebed en zending niet scheiden; zij gaan hand in hand. Gebed maakt me geestelijk, emotioneel, financieel en praktisch klaar voor de zending.
Het samengaan van gebed & zending heeft zich in mijn leven & werk ontvouwd eenvoudigweg omdat mijn leven geworteld is in gebed en
aanbidding die gecentreerd zijn rond intimiteit met Jezus, als ik voorbede doe voor de kracht van God om levens en volken aan te raken. Om in
Zijn aanwezigheid getrokken te worden en uitgezonden te worden met Zijn kracht.”

gebedspunten

scholingsaanbo

Discipelschap Training Scholen
www.ywamamsterdam.org/dts
De DTS is een intensieve discipelschapcursus, gericht op
zending, die jongvolwassenen aanmoedigt om te groeien in
hun relatie met God. De cursus is voor ieder die zijn leven
eeuwigheidswaarde wil geven. Het gaat om het leren van
Gods wegen, leren om Zijn stem te verstaan en Hem toe
te staan om je leven te vormen en je te helpen om dingen
te doen die je nooit voor mogelijk had gehouden.

Dankt God

voor de allereerste SHINE Seminar. Dankt Hem dat Hij eerst

een visie heeft gegeven en die daarna realiteit heeft doen worden. Bidt dat

Juli DTS (Engels / Koreaans)
3 jul1 - 16 december 2011

de vrucht van de seminar zal voortduren via alle mensen die naar Amsterdam

September DTS (Engels / Nederlands)
25 september 2011 - 2 maart 2012

brengen wat zij geleerd hebben. Bidt ook voor het Lighthouse team die hun werk

Januari DTS (Engels / Nederlands)
8 januari - 8 juni 2012

62 ramen die deze zomer gesloten zullen worden!

kwamen en die nu teruggekeerd zijn naar hun thuislanden om daar in praktijk te

Intercessory Missionary Internship
www.ywamamsterdam.org/imi
De IMI (ook bekend als Vuur in de Nacht) is een drie
maanden durende stage voor ieder die toegerust wil
worden voor leiderschap in hun plaatselijke Huis van
Gebed of die van plan is stafmedewerker te worden bij de
Tabernacle of the Nations in Amsterdam.

voortzetten in de moeilijke rosse buurt van Amsterdam. Prijst de Heer voor de

Dankt God

voor de Tabernacle of the Nations en hun toewijding om de

fundamenten van ons werk te leggen in gebed en aanbidding. Bidt voor kracht
en doorzettingsvermogen om de race te lopen. Prijst de Heer voor de tastbare
vrucht die we zien in de veranderingen in de rosse buurt. Bidt dat de Heer zal
doorgaan Zijn gunst te verlenen aan dit team en aan onze stad.

25 september - 17 december 2011

SHINE SEMINAR
www.ywamamsterdam.org/shine
Shine Seminar is een cursus van zes weken die in februari
– april jl. voor het eerst in Amsterdam gehouden werd.
De opzet is een gezond begrip van onrecht en het
Christelijke antwoord daarop te bevorderen. In 2012
hopen we deze seminar twee keer aan te bieden. Houdt
onze website in de gaten voor meer informatie!
data 2012 nog vast te stellen

Voor meer informatie over bovenstaande scholen
kun je contact opnemen met de administratie op
onderstaand adres of via e-mail: reg@jmeo.nl

U

Vakmensen Gezocht!

Er is heel veel onderhoud te doen aan onze
gebouwen en daarom een oproep aan
schilders, elektriciens en andere vakmensen
om ons te komen helpen. Parttime of
fulltime voor maximaal drie maanden. Kost
en inwoning zijn beschikbaar. Neem contact
met ons op via: applications@jmeo.nl

*

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL?
Deze nieuwsbrief liever per
dan een mail met je huidige
aan newsletter@jmeo.nl en
welke versie (Nederlands
voorkeur uitgaat.

e-mail? Stuur
adresgegevens
vermeldt naar
of Engels) je

ADRES:

Kadijksplein 18, 1018 AC Amsterdam

CONTACT:

tel: +31 20 530 2100 fax: +31 20 530 2101
e-mail: info@jmeo.nl

BANKEN:

Stichting Jeugd met een Opdracht, Amsterdam
IBAN: NL02ABNA0418954291 // BIC: ABNANL2A
ABN-AMRO: 41.89.54.291 - ING: 6200
JmeO is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Hierdoor blijven uw giften fiscaal aftrekbaar.

www.ywamamsterdam.org

