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HE IS ALIVE, HIJ IS OPGESTAAN!
‘He is alive, Hij is opgestaan’, horen we Anna zeggen.
Engels en Nederlands gaan tegenwoordig door
elkaar . Jezus leeft, Hij is opgestaan! Het is Pasen, we
vinden het heel fijn om dit in Elburg te vieren, terug van
weggeweest.
WETEN JULLIE HET ZEKER?
Op 21 december was het zover! Alle koffers stonden
gepakt, we ruimden de laatste dingen op en trokken de
deur achter ons dicht. Het voelde nog wat onwerkelijk,
maar toen we door onze lieve buren werden
uitgezwaaid, voelden we wel: we gaan niet zomaar op
vakantie. Dat werd bij de douane nog even nagevraagd:
‘Weten jullie zeker dat jullie naar Engeland willen? Jullie
moeten er namelijk niet op rekenen dat je snel terug
kunt…’
EEN NIEUWE BRIL
Na twee weken quarantaine begon de cursus bij
Bijbelschool ‘All Nations’. Na twee introductiedagen
volgden er vijf verschillende modules in tien weken tijd.
Het is lastig om deze tien weken samen te vatten in een
paar zinnen, maar we doen een poging. We hebben veel
geleerd over onszelf, onze cultuur, andere culturen,
zending, de Bijbel en over nieuwe brillen . Heel simpel
gezegd: iedereen heeft zijn eigen bril, waardoor hij naar
de wereld kijkt. Deze bril is gevormd door opvoeding,
karakter, maar ook door cultuur en geloof. Zo staan wij
Nederlanders bekend als erg direct en individualistisch.
We leerden om vanuit andermans bril naar de wereld te
kijken en daarbij vooral vanuit Jezus Zijn ‘bril’.
BLOG
We zouden u graag veel meer willen vertellen over alles wat
we hebben geleerd maar dat past helaas niet in deze
nieuwsbrief. Daarom hebben we na elke module een blog
geschreven. Deze blog kunt u vinden op onze website:
www.techforhope.nl/blog. Vraag ons ook gerust naar onze
ervaringen!
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GOD’S BIG STORY
Een ander thema dat steeds terugkwam, is ‘God’s Big
Story’ oftewel het Grote Verhaal van de Bijbel. God
heeft de wereld oneindig mooi gemaakt. Helaas is er nu
veel gebrokenheid, maar dat betekent niet dat we bij de
pakken neer moeten zitten en af moeten wachten. Nee,
God werkt door en zal uiteindelijk alles herstellen. Maar
dit gaat niet buiten ons om. Wij zijn allemaal deel van
Gods verhaal en mogen Zijn boodschap van hoop delen.
Dit delen gaat via ‘Proclamation’ en ‘Demonstration’.
Het laten zien, is hierbij net zo belangrijk als het
vertellen. Als dit samenkomt, hebben we het over
integrale zending. We vonden het waardevol om veel in
de Bijbel te lezen, er veel over te horen en er vanuit
verschillende ‘brillen’ naar te kijken, erg bemoedigend!

“Jesus came to bring life
in all its fullness!”
- Joh 10:10
DIGITAAL
De lessen volgden we allemaal digitaal via Zoom. Net
voor de start van de cursus ging Engeland namelijk in
lockdown. We hebben de meeste van onze elf
klasgenoten dus alleen digitaal gezien. Onze klasgenoten
kwamen uit zes verschillende landen. Behalve uit
Nederland en Engeland waren er studenten uit
Myanmar, Noorwegen, Nepal en Kenia. Een gemêleerd
gezelschap en heel waardevol om met deze studenten
op te trekken. Dit alleen was al een les op zich! Door de
lockdown kregen de kinderen thuisonderwijs in plaats
van les op de Engelse school. Het was even omschakelen
en soms best pittig, maar de kinderen hebben het heel
goed gedaan. Timo kon gelukkig wel naar de gastouder:
Tracey of ‘Treusje’ volgens Timo
.
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MAPLE HALL
Eten deden we in de Maple Hall, een zaal met daarbij
een keuken waar voor ons gekookt werd. Het voelde
vaak alsof we met elkaar op kamp waren. Het was een
heuse belevenis, zeker ook voor de kinderen. Als gezin
kregen we hier de mogelijkheid om andere studenten
te leren kennen. Hier zorgden de kinderen wel voor .
We hebben veel plezier gehad met elkaar!

GRABBELTON
Hoi! Wij hebben het heel leuk gehad in Engeland! We
kennen al veel beter Engels en hebben ook nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes leren kennen.
In juni gaan we echt voor heel lang weg, dat vinden we
best wel eens een beetje lastig. We gaan heel lang
vliegen en omdat we van spelletjes houden, willen we
graag zoveel mogelijk ideeën van spelletjes die we
kunnen doen. Zou jij ons een briefje willen sturen met
jouw favoriete spelletje of tip? Het liefst iets waar je
niets bij nodig hebt. We maken dan een grabbelton en
kunnen om de beurt een spelletje grabbelen.

GOODBYE
Het was moeilijk om afscheid te nemen van de groep
lieve mensen die we hebben leren kennen bij All
Nations. Toch keken we er ook naar uit om weer terug
te gaan naar Nederland. We keken uit naar ons eigen
huis en naar het weerzien met familie en vrienden.
Naast een tijd van weerzien, is het ook gelijk weer een
tijd van afscheid nemen. We hopen namelijk rond
begin juni te vertrekken naar Amerika. We zullen daar
kennismaken met het team van MAF US en Nico zal
nog extra training krijgen. Na twee maanden hopen we
door te reizen naar Java, Indonesië. We zullen daar
naar een taalschool gaan om Indonesisch te leren zodat
we straks goede contacten kunnen leggen met de
lokale bevolking. Na de taalschool hopen we door te
reizen naar Sentani op het eiland Papoea, Indonesië.
Hier is de hoofdbasis van MAF Indonesië gevestigd en
hier hopen we meerdere jaren te wonen en werken.

DE MAFFE MEISJES
Bekijk de vlogs van ‘de Maffe
Meisjes’ in Engeland!
Scan de QR-code hiernaast.

KIDS
De kinderen kregen steeds meer hun eigen plek. In het
begin moesten ze nog best wennen aan de verschillende
mensen, de Engelse taal en het niet thuis zijn, maar
langzaam maar zeker zagen we hen groeien in het maken
van contacten en in hun Engels. Twee weken voor vertrek
openden de Engelse scholen weer en met elkaar besloten
we dat we deze mogelijkheid wilden aangrijpen om én wat
meer rust voor ons als ouders te creëren én de kinderen te
laten kennismaken met de Engelse school. We zijn erg
dankbaar dat de kinderen het goed naar hun zin hebben
gehad!
NAMENS DE TFC
We zijn blij om de grote betrokkenheid bij het werk van de
familie Timmerman te zien.
In november hebben we een succesvolle actie gehad met
de verkoop van wijn. In maart namen twee jeugdgroepen
het initiatief om acties op touw te zetten. Er bleef een
groep een nacht op om meer dan 250 ontbijtjes te maken
en te bezorgen. Een andere groep was verantwoordelijk
voor de verkoop van viooltjes. En in april gaat er nog een
andere groep actief aan de slag met een klusjeskaart om zo
veel mogelijk geld op te halen. Dank jullie wel!
Houdt u ook de komende maanden onze sociale media in
de gaten om op de hoogte te blijven van de nieuwe acties?
GEBEDS- EN DANKPUNTEN
Bid u met ons mee voor de komende tijd? Naast inpakken
en presentaties geven, staan er veel afscheidsbezoekjes
gepland. We zien er soms best wel tegenop om afscheid te
nemen. Wilt u ook meebidden voor onze familie, voor wie
het soms ook lastig is? We bidden om een goede tijd hier
en vrede in ons hart, zodat we goed afscheid mogen
nemen en vol verlangen op weg mogen gaan We willen
ook vragen om gebed voor Lotte, Anna en Timo. Ze
begrjjpen nog niet alles en ze vinden het moeilijk om
afscheid te nemen van vriendjes en vriendinnetjes en al
het vertrouwde achter te laten. Bid dat we als gezin Gods
aanwezigheid blijven ervaren en ons vasthouden aan Zijn
belofte dat Hij met ons mee gaat.

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Timmerman. De verzending van de Nieuwsbrief
wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de
nieuwsbrief of Nico & Arja als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/timmerman.
Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven
aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA
Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Timmerman gaat.
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