
Familie Schenkeveld
Dick - Mardine - Samuël - Ruth - Jafeth

Terug in Nederland
Op zaterdag 3 december zat onze tijd op All Nations Christian College
er weer op. Na ruim 11 weken te leven in een community, met meer
dan 20 nationaliteiten en heel veel goede, interessante lessen kregen
we ons certificaat in handen. Wat hebben we hier een goede tijd
gehad! Nu weer tijd voor het ritme thuis. Samuël en Ruth weer 4 hele
dagen in een klas met ong. 25 kinderen. Het was best een
overschakeling na 11 weken met 4 kinderen in de klas te hebben
gezeten. Dick is weer aan het werk en Mardine met Jafeth de meeste
tijd thuis.
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Veiligheidstraining
Weer twee weken na het gesprek in Teuge hadden we een andere
belangrijke 'to do' in de agenda. Een veiligheidstraining! De setting
was een klooster vlakbij Deventer. Zie je het voor je? De sfeer van een
oud klooster en dan getraind worden hoe je om moet gaan met
overvallen, landmijnen, EHBO-gevallen, intimidatie en als 'kers op de
taart' gekidnapt worden... Dit alles met professionele trainers en
acteurs. Het klinkt misschien raar, maar er waren geregeld momenten
dat je niet meer kon bedenken dat het 'maar nep' was. We hopen het
geleerde maar weinig nodig te hebben in de praktijk, maar zoals
iemand reageerde: 'Ze laten je bij MAF niet zomaar gaan, een gedegen
voorbereiding krijgen jullie!' En zo is dat!

Groen licht
De week na terugkomst in Nederland hadden we het zogenaamde
'groen licht gesprek' bij MAF NL. Er wordt dan goed gekeken of wijzelf,
ons TFC én het steunfonds er gezond uit zien. We kregen groen licht!
We zijn dankbaar dat er op allerlei manieren meegeleefd, meegebeden
en meegegeven wordt. God neigt harten! Dit betekent niet dat we
achteruit kunnen leunen, want er is nog genoeg te doen, op allerlei
gebied. Maar ook daarin mogen we onze verwachting op Hém stellen.
Groen licht betekent dat we ons verder voor kunnen bereiden om
straks het vliegtuig naar Liberia te nemen. Dit klinkt makkelijker dan
het is. Ons huis in Deil staat nog steeds te koop, we gaan een
container met spullen verschepen (maar hoe werkt dat, en welke
spullen nemen we dan mee, en wat we nog allemaal moeten
aanschaffen...?), kunnen de kinderen naar de missie-school op de
compound, of wordt het toch homeschooling? Op het moment dat we
in Liberia hopen aan te komen start het natte seizoen, met grotere
risico's op bijv. Malaria. Wat doen we hiermee? Preventief pillen
slikken (wat doet dat op langere termijn met je gezondheid, 
bijv. je lever) of toch niet?

We gaven onze klasgenoten MAFFE sokken
die nu de wereld overgaan.

Bedankt voor al het meeleven via de post.
Erg leuk en fijn om te ontvangen!

De huizenbouw in Liberia vordert gestaag.
Wij hopen in een huis daarachter te komen.

Onlangs een oriëntatieweek bij MAF
International in Engeland gehad. Hier

ontmoette we al 2 andere stellen die ook
naar Liberia hopen te gaan. Onze

toekomstige buren en collega's uit
Zwitserland en Madagaskar.



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.maf.nl/schenkeveld.
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.
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Dick & Mardine
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Kijk op www.maf.nl/schenkeveld om u
aan te melden voor onze nieuwsbrief.
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Voor TFC-zaken:
tfc@mafschenkeveld.nl

Bid- en dankpunten
Willen jullie meebidden voor...
...rust in het gezin in een periode waarin veel te
gebeuren staat?
...de verkoop van onze woning in Deil?
...wijsheid in het afscheid nemen en de verhuizing
naar Liberia?

Willen jullie danken voor...
...een hele waardevolle tijd op de Bijbelschool in
Engeland?
...het groene licht wat we kregen om verder te gaan
met onze uitzending rond april 2023?
...tijdens de veiligheidstraining en de oriëntatieweek
waren de kinderen met de moeder van Mardine thuis.
We mogen danken dat deze dagen goed verlopen zijn.

VOLG ONS

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

Acties
De TFC heeft ook zeker niet stilgezeten in de afgelopen maanden. De
verkoping in november bij de vrouwenvereniging van de Bethelkerk in
Geldermalsen liep erg goed. Ook werd er een langlopende actie opgezet
waarbij gebruikt vet (frituurolie, jus, oliebollenvet, enz.) ingezameld
wordt. Hiervan wordt bio-gas gemaakt, dus nog een duurzame actie
ook! De knalgele containers vallen goed op! Waar ze staan en hoe u ook
mee zou kunnen doen kunt u vinden op www.mafschenkeveld.nl/actie.
We zeggen ook iedereen hartelijk dank voor welke manier van meeleven
ook op de mooie muzikale MAF-avond van 28 januari! 

Vanuit de TFC
Eind 2022 was het spannend of het minimale bedrag
aan vaste supporters, wat voorwaarde was voor
uitzending, gehaald zou worden. Met verwondering
zagen we dat goedkomen. Na de Heere iedereen
hartelijk dank voor alle grote en kleine steentjes!
Voor een gezonde financiële basis is in 2023 ten doel
gesteld om nog eens 25% van de jaarbegroting in te
vullen door structurele giften. Hiervan is nu een
kwart behaald, zie linkse staafdiagram. Wilt en kunt u
ons helpen?
In het rechtse diagram staat de totale begroting 2023
en wat daarvan nog openstaat.

Hartelijke groet,
namens de hele TFC, 
Siemen Dasselaar
(penningmeester)


