
 
 
 

Teuge, mei 2020  
 
 
 
 
Beste familie, vrienden en bekenden van Willem & Lydia de Bruijn, 
 
Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van Willem & Lydia de Bruijn-van Panhuis. In deze brief 
vertellen zij u over hun verlangen om uitgezonden te worden door Mission Aviation Fellowship 
(MAF). 
 

MAF verzorgt luchtverbindingen wereldwijd, ter 
ondersteuning van het werk van kerken en hulp-
organisaties. Ook assisteert MAF in noodsituaties en 
verzorgt zij medische hulptransporten en evacuaties. 
We zijn daarom heel blij dat Willem & Lydia zich 
geroepen voelen om dit werk te gaan doen.  
Maar voordat het zover is, moeten er door hen nog 
veel stappen worden gezet. Zij kunnen dit niet alleen. 
Ook u kunt hier een bijdrage aan leveren!  
 

Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een 
gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om 
de uitzending van familie De Bruijn mogelijk te 
maken.  
 

Samen met hun Thuisfrontcommissie, die zich op de achterzijde van deze brief aan u voorstelt, 
zijn Willem & Lydia op zoek naar mensen die hen willen helpen door een vaste toezegging te 
doen. Daarmee kunnen zij in deze periode van voorbereiding, een gezonde financiële basis 
vormen. We willen u vriendelijk vragen om hen hierin te ondersteunen. U kunt hiervoor de gele 
machtiging invullen en naar ons opsturen. Mogen wij op u rekenen? 
 

Namens MAF Nederland, de Thuisfrontcommissie en Willem & Lydia, willen wij u heel hartelijk 
bedanken voor uw medewerking! 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Reina Folkerts 
HR Manager 
MAF Nederland  

 
 
Aan familie, vrienden en bekenden 
van Willem & Lydia de Bruijn 
3e regel  



Mogen wij ons even voorstellen?  
 
Wij zijn de thuisfrontcommissie (TFC) die Willem & Lydia zal ondersteunen bij hun 
uitzending voor Mission Aviation Fellowship (MAF). Als familie, vrienden en 
gemeenteleden zijn we door hen gevraagd en willen we hen graag bijstaan op allerlei 
gebieden. 
 
Wat doet een Thuisfrontcommissie? 
 
De TFC zal een belangrijke plaats innemen in de zorg voor familie De Bruijn en nauwe 
contacten met hen onderhouden. De TFC zorgt onder andere voor de verzending van 
de nieuwsbrieven, de fondswerving ten behoeve van de uitzending en de informatie 
uitwisseling tussen thuisgemeente en Willem & Lydia. Ook geeft de TFC presentaties op 
verenigingen, clubs en scholen en draagt zorg op pastoraal en sociaal gebied. Willem & 
Lydia kunnen niet uitgezonden worden zonder deze ondersteuning.  
 
Wie vormen TFC De Bruijn? 
 
De TFC bestaat uit: Coen van de Craats (voorzitter), Tabitha Bahlman en Gerdien van der 
Meer (secretaris), Rien Kortenhoff (penningmeester), Annette Aalbers (nieuwsbrieven en 
gebedscoördinator), Gerhard Jansen (bedrijvencoördinator), Lydia van Spronsen 
(actiecoördinator) en Liesbeth Brand (coördinator presentaties en voorlichting). Met 
elkaar zullen we de bovengenoemde taken verrichten.  
 
Helpt u ook mee? 
 
Willem & Lydia zijn samen met ons als TFC druk bezig met de voorbereiding op hun 
toekomstige uitzending voor MAF. Maar ook ú hebben we nodig! Naast ondersteuning 
in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de 
uitzending van familie De Bruijn mogelijk te maken. Zij zijn voor hun levensonderhoud 
volledig afhankelijk van uw steun. Uitzending is pas mogelijk wanneer er minimaal € 
50.000 beschikbaar is in hun steunfonds. Dit bedrag is jaarlijks nodig om de kosten voor 
hun uitzending te kunnen voldoen. Daarom doen wij een dringend beroep op u om 
Willem & Lydia financieel te ondersteunen. 
 
Eenmalige giften zijn (uiteraard) van harte welkom. Maar voor een gezonde financiële 
basis willen wij u vragen een vaste toezegging te doen voor langere tijd, door het invullen 
en opsturen van de bijgesloten machtiging. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een 
maandelijkse bijdrage. Dit geeft een goede spreiding van inkomsten en wellicht kunt u 
makkelijker een klein bedrag per maand missen dan jaarlijks een groter bedrag.  
 
Tot slot: elke Euro die u geeft komt volledig ten gunste van de voorbereiding en 
uitzending van familie De Bruijn. Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar omdat MAF 
Nederland een ANBI organisatie is met een CBF keurmerk en ISO certificering.  
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!  
 
 
Met vriendelijke groet, namens TFC De Bruijn, 
 

Coen van de Craats 

tel: 0318-418304 

tfcdebruijn@gmail.com 
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Onze allereerste officiële nieuwsbrief! Graag stellen we ons aan u voor 

en vertellen we over het traject wat ons bij MAF bracht, welke 

voorbereidingen we hebben gehad en welke ons nog te wachten 

staan. Door middel van nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte 

houden van en betrekken bij het werk wat wij hopen te gaan doen voor 

MAF in Papoea Indonesië.  

Wie we zijn 

Wij zijn Willem (38 jaar), Lydia (35 jaar) en Leah (7 jaar) de Bruijn uit Ede. 

Willem werkt als IT-consultant bij C4Software, Lydia werkte voorheen 

als doktersassistente, maar is sinds een aantal jaar thuis om er te zijn 

voor het gezin en daarnaast vrijwilligerstaken te doen. Leah zit in groep 

4 van de Veldhuizerschool in Ede. 

Nadat we in 2006 getrouwd zijn, hebben we allebei de roeping ervaren 

om naar het buitenland te gaan om daar in Gods koninkrijk te werken. 

Bij Lydia was dat verlangen er al van jongs af, bij Willem kwam dat 

later na werkvakanties in Afrika en Zuid Amerika.  

Dankbaar en verwonderd gingen we aan de slag met de roeping, maar 

de deuren naar een project bleven gesloten. Dit bracht teleurstelling 

en onzekerheid, maar tegelijk wisten we dat we de weg met de Heere 

stap voor stap mochten gaan en Zijn weg altijd goed is, ook al snappen 

wij niet hoe die weg gaat.  

Gebeds- en dankpunten 

• Dankt u mee dat we 

elke dag Gods leiding 

en trouw ervaren?  

• Wilt u bidden om 

kracht in deze 

periode van 

voorbereiding, waarin 

veel op ons en Leah 

afkomt? 

• Bid u mee voor deze 

tijd waarin de hele 

wereld gebukt gaat 

onder het 

coronavirus?  

• Wilt u bidden voor 

het werk van MAF, 

dat ook in deze tijd 

de nodige hulp 

geboden kan 

worden? 

 

 

Nieuwsbrief 1 
Mei 2020 
Familie De Bruijn 

In de jaren die volgden bleven we bidden voor de roeping, legden we 

ons leven in Gods handen en vroegen we Zijn wil op onze weg. En in die 

jaren hebben we gezien dat ook in Nederland nog zoveel werk te doen is 

in Gods koninkrijk! We zijn dankbaar dat we op verschillende manieren 

onze gaven en talenten in mochten zetten. Het heeft ons gevormd in ons 

persoonlijk maar ook in ons geestelijk leven.  

MAF 

En toen kwam MAF op ons pad en bleek er een tekort aan IT’ers te zijn. 

We werden enthousiast en opnieuw baden we ervoor.  Direct de zondag 

erna kregen we al antwoord op ons gebed. God is getrouw, Zijn plannen 

falen niet! We hebben contact opgenomen met MAF, gesprekken gehad, 

een psychologische keuring en zijn daarna, ruim 10 jaar na de roeping 

van de Heere, op 24 februari jl. geselecteerd. Dat betekent dat we ‘groen 

Go for IT 

Letterlijk vertaald  

‘Gaan voor IT’ 

Maar ook ‘go for it’! 

‘Gaan voor hét werk van 

God in Zijn koninkrijk’ 

‘Go for IT’ 

Gaan om onze talenten 
van IT in te zetten in Zijn 

koninkrijk 

 



 

licht’ hebben om ons verder voor te bereiden op een uitzending 

naar Papoea Indonesië.  

Wie had dat gedacht na zoveel jaar, maar Gods wegen en Zijn 

gedachten zijn zoveel hoger dan de onze!  

Willem hoopt als IT-specialist aan het werk te gaan voor MAF in 

Papoea Indonesië. Om veilig en efficiënt te kunnen vliegen is het 

nodig om goede communicatiemogelijkheden en betrouwbare 

computersystemen te hebben. En nu mag Willem in dit proces 

zijn talenten en gaven in gaan zetten! 

Wat gaat er de komende periode gebeuren? 

We zijn door MAF Nederland geselecteerd voor deze functie, 

maar omdat het werkgebied van Papoea Indonesië onder de 

verantwoordelijkheid van MAF US (Amerika) valt, zullen we nog 

officieel door MAF US moeten worden aangenomen. Daarvoor 

hopen we D.V. eind juni/ begin juli naar Amerika te gaan. Daar 

zullen we ca. 7 weken verblijven; voor het officiële 

aannemingsgesprek, maar ook voor introductieweken voor ons 

samen en een inwerktraject voor Willem.  

Begin 2021 hopen we dan naar Engeland te vertrekken om daar 

naar de Bijbelschool ‘All Nations’ te gaan waar we 3 maanden een 

Bijbel- en cultuurtraining zullen volgen.  

Bij alles geldt uiteraard een voorbehoud, want door alle 

maatregelen die genomen zijn i.v.m. de coronacrisis, is het 

afwachten of we naar Amerika kunnen gaan deze zomer en hoe 

de planning er daarna uit zal zien. We leggen het in Gods hand en 

weten ons afhankelijk van Hem. Dagelijks, maar juist ook in de 

stappen die we in dit traject mogen zetten. Zijn tijd, Zijn weg is de 

beste. 

U zult begrijpen dat dit alles veel betekent voor ons en zeker ook 

voor Leah. De reis naar Amerika, Engeland, verhuizen naar een 

ander land met een andere cultuur, een andere taal, afscheid 

nemen, niet naar haar vertrouwde school kunnen, onzekerheid 

i.v.m. corona, etc.  

We proberen ons erop voor te bereiden in hoeverre dat kan, maar 

weten dat de Heere geen half werk doet. We gaan in geloof en 

vertrouwen erop dat Hij Zijn kracht in onze zwakheid zal 

volbrengen.  

 

 

 

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie De Bruijn. 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 Willem & Lydia als 

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. 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 De Bruijn  gaat. 

24 februari 2020 

geselecteerd door MAF 

juli & augustus 2020 

Amerika 

januari t/m maart 2021 

Bijbelschool Engeland 

Uitzending naar 

Papoea Indonesië  

maf.nl/debruijn 

@familiedebruijn 

@debruijnmaf 
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