
 
 
                                
    

 
    

 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 

Nieuwsbrief Augustus 
Nummer 2, 2006  

In deze nieuwsbrief: 
 

 Wat is nieuws? 

 Verder in 
Amsterdam 

 Bouwen aan een 
weeshuis in Kenia 

 Wat gebeurde er 
in Oekraïne? 

 Gebedspunten 

 

Het laatste nieuws van Reinier & Rianne Blijleven 

Waar leent een nieuwsbrief zich beter 
voor dan het overbrengen van nieuws! 
Soms is het een moeilijke afweging: wat 
schrijven we wel en wat schrijven we 
niet. Eén A4tje geeft tenslotte maar 
beperkte ruimte en soms moeten we 
daarom keuzes maken. Dit keer was er 
geen twijfel mogelijk over welk nieuws 
er in ieder geval in moest komen... 
Sommigen van jullie zal het al ter ore 
zijn gekomen, maar we zijn heel blij 
ook op deze manier aan iedereen te 
vertellen dat er een klein Blijleventje 
op komst is!  

De badeendjes hebben prima dienst 
gedaan als boodschappertjes van het 
blijde nieuws aan onze ouders en broers 
en zussen. Tot februari moeten ze nog 

Wat is nieuws?  
 

Verder in Amsterdam 
Toen ik vorig jaar september begon als 
de assistent van de directeur van Jeugd 
met een Opdracht in Amsterdam, begon 
daar voor ons een gezamenlijke 
toewijding van 2 jaar. Nu we een jaar 
verder zijn zullen we ook beiden daar 
fulltime werkzaam zijn.  

Ik ga verder met mijn werkzaamheden 
ter ondersteuning van Armando Benner, 
maar zal daar nu minder tijd aan 
besteden, zodat ik daarnaast parttime 
kan werken bij de Discipelschap 
Training School. Dit is de christelijke 
training waar Jeugd met een Opdracht 
in Nederland vooral z’n bekendheid aan 
ontleent en die wij zelf ook volgden in 
Hawaiï, januari 2005. Ook Rianne zal 
drie dagen per week DTS staf zijn.  

We zullen als stafleden ons bezighouden 
met taken als het één op één 

 Mijn genade is u genoeg 
–2 Korintiërs 12:9 

 
 

  

even op het droge blijven en daarna 
kunnen ze met de kleine meedobberen 
in het badwater.  

21 augustus waren we drie jaar 
getrouwd. De komst van dit nieuwe 
leven is echt een geschenk van onze 
Hemelse Vader, een meerwaarde aan 
ons leven samen. We zien uit naar de 
tijd die komen gaat.   

Zoals al gezegd geeft deze nieuwsbrief 
maar een beperkte indruk van ons 
leven. Op onze weblog vind je de meest 
recente en vaak meer uitgebreide 
verhalen. Ook vind je daar straks foto’s 
van Kenia, info over “open avonden” 
tijdens de hieronder beschreven DTS en 
natuurlijk gewoon de laatste nieuwtjes. 

begeleiden van een aantal studenten, 
het leiden van één van de 12 lesweken 
en andere specifieke taken. Zo ben ik  
onder andere nog verantwoordelijk voor 
de momenten dat we drie keer in de 
week de dag beginnen met een tijd van 
aanbidding.  

Na drie maanden intensieve lessen over 
leven met God en Zijn leiding leren 
toepassen in hun leven, zullen de 35 
studenten eropuit gaan om Hem bekend 
te maken op uiteenlopende 
bestemmingen in de wereld. 

Omdat we nu beiden fulltime YWAMers 
zijn waren we ook op zoek naar nieuwe 
woonruimte in of om Amsterdam. God 
heeft voor ons een geweldig huisje op 
het oog gehad, tegen een hele goede 
huurprijs. Het is zo goed om te leven 
vanuit Zijn voorzienigheid! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

Reinier en Rianne 
Blijleven 

Ook onze drie maanden in Kiev waren 
een onderdeel van ons werk bij Jeugd 
met een Opdracht. Rianne werkte met 
kinderen in de weeshuizen en 
kinderziekenhuizen. Ik deed de School 
of Communication Foundations. Voordat 
we naar Oekraïne vertrokken twijfelde 
ik eerlijk gezegd wel eens over de 
kwaliteit van deze school in dit  Oost- 
Europese land. Het is echter ver boven 
verwachting gebleken.  

YWAM’s “University of the Nations” 
blijkt een professioneel fungerend 
opleidingsinstituut te zijn en daar zijn 
we als fulltime YWAMers natuurlijk ook 
best een beetje trots op.  

Mijn school was een onderdeel van de 
faculteit van Communicatie en daar heb 
ik dan ook ontzettend veel over 

Wie een beetje op de hoogte is 
gebleven door het lezen van onze 
weblog weet inmiddels dat vlak na onze 
terugkomst uit Kiev een reis naar Kenia 
gepland stond. Sinds we daar in 
september 2004 voor het eerst zijn 
geweest droomden we ervan er een 
team uit Nederland mee naar toe te 
nemen. Samen met Simon en Marieke, 
goede vrienden uit onze thuisgemeente, 
hebben we het afgelopen jaar hard 
gewerkt aan de verwerkelijking hiervan. 
Op vrijdag 14 augustus begonnen we 
uiteindelijk met een groep van 13 
mensen aan onze reis naar Nyahururu, 
Kenia. Helaas moest ik op het vliegveld 
Rianne achterlaten, omdat het 
zwangere vrouwen wordt afgeraden om 

Bouwen aan een weeshuis in Kenia 

Wat gebeurde er in Oekraïne? 
 

Wij proberen vorm te geven aan verschillende manieren waarop God wil dat wij 
gehoor geven aan Mattheüs 28:19. 

Wij werken voor de internationale zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht. De 
komende tijd staat voor ons in het teken van leren, zowel door ervaring opdoen op 
verschillende plekken, als door middel van scholing.  

Als u deel wilt zijn van het werk wat wij doen kan dat onder andere door met ons 
mee te bidden. Bij Jeugd met een Opdracht ontvangt niemand een direct salaris. 
We geloven en zien in ons leven dat God, zoals Hij in zijn Woord belooft, voor ons 
zorgt en voorziet. U kunt overwegen daar ook actief deel van uit te maken door ons 
financieel te ondersteunen. Uw gift is fiscaal aftrekbaar als u het overmaakt aan: 
Stichting Jeugd met een Opdracht te Amsterdam, rekeningnummer 41.89.54.291. 
Vergeet a.u.b. niet te vermelden: "R. Blijleven 1724".  

Aarzel niet contact met ons op te nemen voor opmerkingen of meer informatie. 

Wie we zijn en wat we doen 

NIEUW ADRES per 1 Oktober: 
Sleutelbloemstraat 49-hs 
1031 AK  Amsterdam 
 
Telefoon: 
06-21408566 
 
E-Mail:  
R.Blijleven@Gmail.com 
 
Blijf op de hoogte: 
Blijleven.wordpress.com 
www.ywamamsterdam.org 
 
 
 
Je kunt met ons 
meebidden: 
 

 We zijn héél dank-
baar voor de kleine 
die op komst is en 
bidden om gezond-
heid 

 We danken God voor 
de veilige terug-
komst na de 
afgelopen reizen 

 Dank mee voor onze 
nieuwe woning 

 We hebben Gods 
hulp nodig bij onze 
verhuizing en ons 
werk in Amsterdam 

 Bid mee dat de 
studenten in de DTS 
zullen groeien in hun 
relatie met God 

“Gaat dan henen, 
maakt al de volken  
tot Mijn discipelen…” 

Matthëus 28:19 
 

malariapillen te slikken en daarom was 
een dergelijke reis voor haar niet 
mogelijk. Toch is Riannes betrokkenheid 
niet ongemerkt gebleven, omdat ze in 
de voorbereiding zo hard gewerkt heeft. 
In overleg met Marlies in Kenia had 
Rianne onder andere een actie op touw 
gezet om kleding in te zamelen voor de 
kids daar. Het moment dat we deze aan 
de  zes kinderen uitdeelden is 
onvergetelijk. Ik denk niet dat ik ooit 
zo’n feest heb gezien. Bij ieder nieuw 
liedje wat ze zongen werd meteen een 
nieuwe laag van de net gekregen kleren 
aangetrokken en het dansen zat ook in 
een stijgende lijn. Ze vierden dat God 
zorgt voor de wezen, doordat Hij ze 
plaatst in nieuwe families! (Psalm 68:6) 

geleerd. Doordat we het geleerde in de 
meest uiteenlopende opdrachten in de 
praktijk moesten brengen bleef het niet 
bij kennis, maar groeiden we in onze 
vaardigheden. Toen ik bij aankomst in 
Kenia meteen gevraagd werd de 
volgende dag in de kerkdienst te 
spreken kwam al het geleerde goed van 
pas. Ook in de komende DTS zullen zich 
genoeg mogelijkheden voordoen om te 
groeien in het communiceren van Gods 
waarheid en wie weet waar nog meer? 

 


