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Van start
Het is inmiddels 2,5 jaar geleden dat ons leven op zijn kop gezet werd.
Er volgden turbulente tijden, met meewind én tegenwind. Maar boven
dat alles stond de Schepper van hemel en aarde én van alle
schepselen. Ons gebed was voor juni 2019 al: Heere, wat wilt U dat wij
doen zullen? Maar nu kreeg dat meer invulling. Iets betekenen voor
minderbedeelden in deze wereld, buiten ons eigen land.

Een zoektocht volgde, de vliegopleiding werd afgerond, maar toch
ging de weg weer anders dan van te voren gedacht.
Onlangs zijn we aangenomen door MAF International en hoopt Dick
de rol van Operations Manager voor MAF Liberia te vervullen.

Voordat het zover is staat er nog veel op de planning. Zo hopen we in
september naar All Nations Christian College in Engeland te gaan. Dit
is nodig om ons voor te bereiden op het leven in een andere cultuur
op allerlei terrein.
Daarna hopen we nog een korte periode in Nederland te zijn. In het
voorjaar van 2023 hopen we dan klaar te zijn om te vertrekken naar
Liberia.
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Liberia
Wat is Liberia voor land? En waar woon je dan? Dat zijn veelgehoorde
vragen. MAF werkt in ong. 30 armste en onherbergzaamste landen ter
wereld. Zo wordt de hoofdstad van Liberia, Monrovia, dan ook de
armste hoofdstad ter wereld genoemd. Het West-Afrikaanse land
heeft in het verleden vele oorlogen meegemaakt met als gevolg
verwoestingen van infrastructuur en gebouwen. In Monrovia is de
ELWA compound en daar wonen nu al meerdere internationale MAF-
gezinnen. Wij hopen ook daar te gaan wonen. Mooi weetje, vanuit
MAF Business Club in Nederland hebben ze dit jaar een actie om 3
nieuwe huizen voor MAF te bouwen in Liberia. Ook eentje voor ons.
Mooi toch?!
Een groot gedeelte van het land bestaat uit regenwoud. Het heeft een
tropisch, plakkerig klimaat. Het is er een uurtje vroeger dan in
Nederland (in de wintertijd, zomer/wintertijden kennen ze er niet).
Ze spreken er Engels, al kennen ze ook lokale talen.  

' '...want de HEERE zal voor ulieder
aangezicht henentrekken, en de God

van Israël zal uw achtertocht wezen.' 
(Jesaja 52:12 b)

Kanttekening 41 zegt hierover: 'Maar
gij zult met gemak en zonder vrees

uittrekken, ja, met vreugd.'
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Thuisfrontcommissie
We kunnen dit alles niet alleen. Zo hebben we een
thuisfrontcommissie (in het vervolg afgekort met TFC)
bij elkaar gezocht. Zeven enthousiaste mensen uit onze
familie, vrienden- en kennissenkring en kerkelijke
gemeente staan ons bij in allerlei zaken. In de toekomst
zullen ze zich aan u voorstellen.

In onze TFC zitten:
Wim van Tuyl - Voorzitter
Inge Buijk - Secretaresse + Coördinator Nieuwsbrieven
Siemen Dasselaar - Penningmeester
Peter Walraven - Actiecoördinator
Corine Pul - Coördinator Media
Arjan Vos - Coördinator Voorlichting & Presentaties
Margreth Schouten - Bedrijvencoördinator

Betrokkenheid
Tijdens onze voorbereidingen, tijd in Engeland en
toekomstige uitzending hebben wij ook uw
betrokkenheid nodig. In de eerste plaats in het gebed,
maar daarnaast ook in financieel opzicht. Zo zullen
we vanaf de bijbelschoolperiode moeten gaan leven
vanuit een zogenoemd steunfonds. Daarvoor zoeken
wij trouwe supporters. Dit mag particulier of zakelijk
zijn. Helpt u mee? Kijk op www.maf.nl/schenkeveld
voor meer informatie of lees de bijgevoegde brief
vanuit MAF NL.
Goed om te weten is dat elke euro voor 100% ten
gunste komt voor het steunfonds. Ook zijn uw giften
fiscaal aftrekbaar.

Wij bedanken ook ieder die op welke wijze dan ook
met ons meeleeft!

VOLG ONS

SUPPORT

Steunfondsrekening 
NL 69 ABNA 08 89 65 78 07
t.n.v. St. MAF Nederland 
o.v.v. Schenkeveld 196

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van
familie Schenkeveld. 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 Dick & Mardine als supporter wilt

ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.mafschenkeveld.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 Schenkeveld gaat.


