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VAN DE TFC
Wat een zegen dat de Heere
arbeiders wil uitzenden in Zijn
wijngaard. Dat Sander en Mirjam
het verlangen hebben om te
dienen in Zijn Koninkrijk.

EERSTE HALTE: ENGELAND

W

e staan voor de eerste
grote verandering in onze
voorbereiding. Zoals u
eerder kon lezen zal een
groot deel hiervan in Engeland plaatsvinden.
We zullen in totaal 22 weken les krijgen op
het All Nations college. Deze school ligt in
Ware, net boven Londen. In januari hebben
we een open dag op het All Nations college
bezocht. Tijdens de open dag kregen we
informatie over de opleidingen en cursussen.
Het hele college is bestemd voor opleiding en
training voor mensen in een cross-culturele
omgeving. Ook werd ons duidelijk hoe het
leven op de school zal zijn. We zullen in het
gebouw van deze school twee (slaap)kamers
krijgen. De badkamer en keuken zullen we
delen met andere studenten. We zullen de
maaltijden dus ook samen met de andere
studenten gaan hebben.
Daarnaast hebben we in het weekend dat we
in Engeland waren ons kunnen oriënteren
op een basisschool voor de kinderen. Het
systeem om een kind in te schrijven op een

school werkt anders dan in Nederland. We
kunnen niet zomaar een school uitzoeken
en daar onze kinderen inschrijven. De
gemeente wijst een school toe. Er kan
wel voorkeur gegeven worden, maar de
gemeente bepaald uiteindelijk op welke
school de kinderen terechtkomen. Dit voelde
wat ongemakkelijk, vooral omdat Benjamin
naar een voorschoolse opvang zou moeten
gaan. We hoopten dat dit in dezelfde school
zou kunnen als waar Levi en Fince naar
school zullen gaan. We hebben uiteindelijk
een school gevonden waar dit kan en waar
we een positief gesprek hebben gehad met
de schoolleiding. Ze gaven zelfs aan dat ze
ons zouden helpen met de aanvraag bij de
gemeente zodat we ervan uit kunnen gaan
dat onze kinderen hier terecht zullen komen.
Dankbaar hebben we het weekend
afgesloten, God nam deze zorg bij ons weg.
We kijken uit naar half april, dan zullen we
vertrekken. De precieze datum weten we nog
niet, omdat het nog niet zeker is wanneer de
kamers vrij komen voor nieuwe studenten.

Ik ben Karin Potuyt-de Boer, 38 jaar,
zus van Mirjam. In het dagelijkse
leven ben ik werkzaam in ons gezin
met 6 kinderen en ik mag binnen
de TFC de taak vervullen van
gebedscoördinator.
Ik hoop u via de nieuwsbrief op
de hoogte te houden van actuele
gebedspunten zodat we ons
persoonlijk betrokken weten bij
het werk van Sander en Mirjam.
En we elkaar mogen oproepen tot
dankzegging en gebed zodat dit werk
mag zijn tot de eer en verheerlijking
van Gods Naam en tot uitbreiding
van Zijn Koninkrijk.
Het mag uw taak zijn om -als
achterblijver- uit te zenden. Om met
aanhoudend gebed de Grote Zender
te bidden om Zijn zegen op de weg
die ze gaan in alle voorbereidingen en
straks in Papoea-Nieuw-Guinea. Bidt
u mee!?
Karin Potuyt-de Boer
Gebedscoördinator
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IN CONTACT

TFC COMPLEET
We zijn erg blij en dankbaar dat de
TFC zo snel compleet is. Ook daarin
zien wij de hand van God. De eerste
vergaderingen zijn al gehouden
en er is een begin gemaakt met
verschillende acties. Hieronder de
namen en taken van de TFC-leden.

Ook wordt de radio gebruikt om snel medisch advies op te vragen
bij calamiteiten. Via Skype hebben ook we een beter beeld gekregen
van de locatie waar we terecht zullen komen. De stad Goroka is de
standplaats van CRMF en de mensen die daar werken. We zullen
waarschijnlijk met lokale mensen en een ander uitgezonden gezin op
een compound terecht komen. In de stad Goroka zit ook een basis
van MAF. Bij MAF werken meer Nederlandse gezinnen. Bij CRMF
zijn we de enige Nederlanders.

GEBEDSPUNTEN
DANKEN

ĉĉ Dat de TFC compleet is en we de eerste
vergaderingen hebben gehad.
ĉĉ Dat het weekend Engeland leerzaam
en zinvol is geweest en dat Sander en
Mirjam een school gevonden hebben
voor de kinderen.
BIDDEN

Voorzitter: Rutger van den Noort
Penningmeester: Marieke de Boer
Secretaresse: Grietje Huls
Gebedscoördinator: Karin Potuyt
Coördinator digitale media: Jeanet Houtman
Bedrijvencoördinator: Bram van de Riet
Actiecoördinator: Jan Koster
Coördinator voorlichting en presentaties en
coördinator nieuwsbrieven: Herman Wilbrink

ĉĉ Voor de periode in Engeland, dat de
kinderen kunnen wennen op school
en dat ze daar een goede tijd als gezin
zullen hebben.
ĉĉ Dat Sander en Mirjam toegerust mogen
worden op het werk dat ze hopen te
gaan doen.
ĉĉ Voor een achterban die ons steunt,
zowel financieel als met gebed.

aangenomen door

24 APRIL T/M

tweede termijn

MAF International

6 JULI 2019

Bijbelschool

1 E KWARTAAL 2020

26 FEBRUARI 2019

eerste termijn

19 SEPTEMBER T/M

uitzending naar PNG

Bijbelschool

1 DECEMBER 2019

AGENDA
3 april (19.00-21.00) Kledingbeurs en om
20.00 presentatie 'Uitgezonden door MAF'
door Sander en Mirjam.
4 april (8.30-12.00) Kledingbeurs
Gymzaal Eben-Haezerschool
Zandenallee 18 - Teuge.
13 september Concert
Grote Kerk - Loolaan 16 - Apeldoorn.
Zie: www.mafconcert.nl

€ 50.000,€ 40.000,-

FINANCIËLE
TUSSENSTAND

D

juiste informatie te kunnen geven over de omstandigheden in het
dorp waardoor MAF zich goed kan voorbereiden op de vluchten
naar het dorp en welke materialen er ingevlogen moeten worden.

eze nieuwsbrief heet ‘In contact’. We willen op deze
manier u in contact laten blijven met ons gezin, maar
deze titel heeft een diepere betekenis. CRMF, het
onderdeel waar Sander hoopt te gaan werken, houdt
zich voornamelijk bezig met contact maken. In de eerste plaats is
dit belangrijk om mensen in contact te brengen met het evangelie.
De afgelopen tijd hebben we verschillende keren contact gehad
met CRMF-leden. Dit gaf meer informatie over het werk wat
Sander hoopt te gaan doen en als voorbereiding zal Sander zich
verdiepen in de cursus van zend-amateur. Deze kennis is nodig om
de radioinstallaties te kunnen opbouwen en onderhouden waarmee
er communicatie mogelijk is met de dorpen. Dit is essentieel om de

€ 30.000,€ 20.000,€ 13.493,-

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

CONTACT

SUPPORT

Kijk op www.maf.nl/middendorp of vul

Sander en Mirjam van Middendorp

Steun Sander en Mirjam

het bijgesloten reactie-formulier in om u

Mambohof 24

NL11ABNA0832696668 t.n.v. MAF

aan te melden voor de nieuwsbrief.

7323 ST Apeldoorn

Nederland

Sander – 0615046596

o.v.v. Steunfonds van Middendorp

TFC@SANDERENMIRJAMINCONTACT.NL

Mirjam – 0627354183

WWW.SANDERENMIRJAMINCONTACT.NL

INFO@SANDERENMIRJAMINCONTACT.NL

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie van Middendorp. 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 Sander & Mirjam als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/middendorp. 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 van Middendorp gaat.

