
We zijn volop in voorbereiding voor ons verlof. Daarnaast zijn we druk met de nieuwe plannen voor onze toekomst bij MAF.  

In deze nieuwsbrief vertellen we er graag meer over. 

Bezoek uit Nederland 

In december zijn Reinate’s ouders op bezoek geweest. Wat was 

het fijn om hen hier te ontvangen! Ze hebben in een kleine twee 

weken een aardig goed beeld gekregen van ons leven hier. Hoe fijn 

om te weten dat ze straks precies begrijpen wat je bedoelt, wan-

neer je het ergens over hebt. 

In januari kregen we twee medewerkers van Woord en Daad op 

bezoek. Naast een gezellige zondag met elkaar, heeft Johan ze ook 

nog vanuit een dorp terug naar de hoofdstad gevlogen. 

Eind januari kwam  Adri van Geffen, directeur van MAF Nederland, 

op bezoek om te kijken hoe ons leven hier is. 

Zo zien we tijden nauwelijks Nederlanders en zo krijgen we er in 

twee maanden tijd een aantal op bezoek. 

 

Verlof 

Onze eerste twee jaar zitten er bijna op. We komen dan ook al-

weer bijna naar Nederland voor verlof. Wat is de tijd snel gegaan! 

We weten nog goed dat we vorig jaar even in Nederland waren. 

Toen was het helaas te kort om iedereen te ontmoeten. Dit keer 

zijn we langere tijd in Nederland en hopen we velen van jullie te 

ontmoeten. Achterop de nieuwsbrief staan data waar dat mogelijk 

zal zijn. Mocht je niet in de gelegenheid zijn ons op een van deze 

data te ontmoeten, dan ben je ook van harte welkom bij ons 

‘thuis’ in Putten, waar we tijdens ons verlof verblijven. We hebben 

nog geen Nederlands telefoonnummer, maar stuur gerust een 

mailtje naar johanenreinate@gmail.com om iets af te spreken. 

Toekomst 

Met het einde van ons eerste termijn, eindigt ook onze tijd in 

Tsjaad. Aangezien de weinige vluchten die Johan deed, zijn we het 

gesprek aangegaan met MAF Internationaal of er niet een pro-

gramma is waar Johan als piloot beter ingezet kan worden. Er 

kwam een periode van veel gebed. Door ons, maar ook door een 

kleine groep van familie, vrienden en natuurlijk onze TFC. Ook was 

het een tijd van veel contact met MAF Internationaal via email en 

skype. 

Uiteindelijk is besloten dat we naar Zuid Soedan zullen verhuizen. 

Johan zal daar gaan vliegen op een Cessna Caravan. Hier zal hij 

eerst nog een training voor moeten volgen. Aangezien dit niet voor 

volgend jaar zou kunnen, zouden we in eerste instantie na ons 

verlof naar Tsjaad terugkeren, in ieder geval tot eind van dit jaar. 

Daarna zou Johan de training volgen en zouden we naar Zuid-

Soedan verhuizen. Terwijl we dit samen met MAF aan het uitwer-

ken waren, gaf de Operations Manager van Zuid-Soedan aan per 

Juli te gaan stoppen. Dit is een cruciale rol, waar het programma 

niet zonder kan. Ons werd gevraagd of we direct na ons verlof 

naar Zuid-Soedan zouden willen verhuizen, zodat Johan de eerst-

komende maanden deze rol op zich kan nemen.  

Dit betekent dat we dus niet terugkeren naar Tsjaad. We hadden 

nog vier weken de tijd om onze spullen te pakken en ons leven 

hier op een goede manier af te sluiten. 

Wat een dubbel gevoel. Aan de ene kant hebben we hier kennis 

opgebouwd. Over het land, de cultuur, het programma. We heb-

ben vriendschappen opgebouwd. We hebben het hier niet altijd 

makkelijk gehad, maar gaan het zeker missen! Tegelijkertijd staan 

we allebei positief tegenover deze stap. Zuid-Soedan is geen mak-

kelijk land, toch hebben we er allebei rust over. In onze volgende 

nieuwsbrief hopen we jullie meer te vertellen over Zuid-Soedan de 

rol van MAF daar. 
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Met hartelijke groet, 

Johan en Reinate 

 

Vanuit de TFC 

Afgelopen tijd stonden wij als TFC, nog meer dan anders, biddend 

om Johan en Reinate heen. Er is een grote afstand, maar we heb-

ben een grote God, die ons overal ter wereld hoort! Na een lange 

tijd van wachten en onzekerheid zijn we erg dankbaar, dat ze duide-

lijkheid hebben waar ze straks naar toe gaan. Vanuit Nederland 

merken we dan ook steeds meer hoe Johan en Reinate in vol ver-

trouwen dit werk doen. Veel respect hebben wij hiervoor! 

 

Over een paar weken komen ze in Nederland aan. We willen ze 

graag ontmoeten! De verhalen horen, ze weer zien. Ze willen jullie 

ook graag ontmoeten. De ‘achterban’, die meeleeft, meebidt én 

meegeeft. Dit is zo kostbaar, hartelijk dank hiervoor. 

Johan en Reinate zullen erg drukke laatste weken hebben, omdat ze 

niet meer naar Tsjaad terug gaan. Er moet worden nagedacht  over 

de verhuizing en er moet afscheid worden genomen. Om Johan en 

Reinate een warm welkom gevoel te geven, lijkt het ons als TFC 

leuk om veel kaartjes neer te kunnen zetten in het huis waar ze 

tijdelijk wonen.  

Stuurt u een kaartje naar het volgende adres: De 

Wittenhagen 74, 3843 GK in Harderwijk. Dan 

zorgt de TFC ervoor dat deze kaartjes in het huis 

staan wanneer ze aankomen. 

 

 

Er is een uitnodiging naar iedereen ver-

stuurt over de ontmoetingsdagen. We 

zetten het ook hier nog even een rijtje: 

 

Er zijn twee ontmoetingsdagen met een open inloop: 

1.Op vrijdagavond 22 maart a.s. in het Kerkheem (bij de Dorpskerk), 

Kerkstraat 35 in Voorthuizen.  

Inloop vanaf 18.30 uur, presentatie rond 19.30 uur. 

2. Op zaterdag 13 april a.s. in het Schippersinternaat, Maria  

Montesorialaan 11 in Dordrecht. 

Inloop vanaf 15.30 uur, presentatie om 16.30 uur. Tevens van harte 

uitgenodigd mee te eten. 

 

Op dinsdagavond 26 maart a.s. is er een presentatie van de MAF 

Business Club in Amersfoort, Basicweg 15 D. Het programma start 

om 19.30 uur, er is koffie vanaf 19.00 uur.  

 

Op donderdagavond 28 maart a.s. geven Johan en Reinate een  

presentatie tijdens de zendingsavond in de Pauliskerk, Albertine 

Agnesstraat 2 in Dordrecht.  

Deze avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie 

klaar. 

 

Fietstocht 

De jaarlijkse fietstocht vindt dit jaar 

in het voorjaar plaats. Tevens op  

13 april a.s. Doe je dit jaar ook mee, 

of kom je aanmoedigen? Houdt de 

site in de gaten voor meer informa-

tie. www.brugmans-maf.nl   

 

Hartelijke groet, namens de TFC 

Petra, Henry, Marieke, Gerard, Marieke en Janita 
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Gebed is echt essentieel, wil je ons 

in je voorbede blijven gedenken? 

Dankpunten: 

- Voor de fijne tijd met Reinate’s 

ouders; 

- Voor de koelere ochtenden die we mochten hebben tijdens 

het ‘winter’ seizoen; 

- Voor onze TFC , hoe ze op verschillende fronten om ons 

heen staan. 

 

Gebedspunten: 

- Voor een goede afsluiting van ons leven hier, voor het af-

scheid nemen van onze vrienden; 

- Voor onze huishoudster, Odile, nu zij op zo’n korte termijn 

een andere baan zoekt;  

- Voor een goede verloftijd. Dat we fijne ontmoetingen mo-

gen hebben en ons tegelijkertijd ook kunnen voorbereiden 

Contactpersoon TFC 

Gerard Stoop                                       

06-10979636 

tfcbrugmans@gmail.com 

 

Postadres Johan & Reinate in Tsjaad 

Johan en Reinate Brugmans             

C/o MAF                                               

BP 1182    N’Djamena                                       

Chad          

 johanenreinate@gmail.com 

Supporten? Zeg uw steun toe via 

www.maf.nl/brugmans 

Bankrekeningnummer :  

NL88 ABNA 0612159671, t.n.v. MAF 

Nederland o.v.v. TFC Brugmans 

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord 

door Drukkerij RAD, Dordrecht 

http://www.maf.nl/

