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OP WEG NAAR…
Bij het schrijven van deze tweede nieuwsbrief
realiseren wij ons dat er de afgelopen maanden
veel is gebeurd. We hebben veel voorbereidend
werk verricht waarbij moeilijke beslissingen zijn
gemaakt. Een goede voorbereiding is het halve
werk, zo luidt het spreekwoord. We hopen dat
deze voorbereiding gezegend mag worden zodat
we ons straks volledig op ons werk in PapoeaNieuw-Guinea (PNG) kunnen richten.

ONS HUIS VERKOCHT
Bij de keuze om te gaan emigreren besluit je om
huis en haard achter je te laten. Onze woning staat
nog deels in het teken van verbouwing. We waren
voornemens om deze verbouwing af te ronden
en onze woning te verhuren. Toch zijn we tot
de conclusie gekomen dat het verkopen van het
huis voor ons de beste optie is. Op deze manier
kunnen we ons volledig richten op het werk in PNG.
De komende maanden valt er nog genoeg te
klussen. De verbouwing moet natuurlijk voor de
sleuteloverdracht afgerond zijn. Begin september
zal deze sleuteloverdracht plaatsvinden. Hierop
volgt ons vertrek naar Engeland voor het volgen
van een cursus bij All Nations Christian College.
Inmiddels hebben we een huisje gevonden dat we
tijdelijk kunnen huren in de periode na terugkomst
uit Engeland en voor ons vertrek naar PapoeaNieuw-Guinea. We zijn dankbaar dat dit zo
voorspoedig mag verlopen.
Verder zijn we bezig met het opvragen van offertes
voor het transport van onze spullen, per boot, naar
PNG. Ook zijn we op zoek naar ruimte om onze
inboedel de komende jaren (verwarmd) op te
slaan. We kunnen niet al onze spullen meenemen.

Daarnaast houden we ons bezig met het regelen
van diverse verzekeringen. Ook zijn we aan het
informeren geweest hoe we onze hond Rex mee
kunnen krijgen naar PNG. Echter is dit niet zo
makkelijk en heb je te maken met allerlei erg
complexe wet- en regelgeving. Helaas hebben we
daarom toch de beslissing moeten nemen om een
nieuwe baas te zoeken voor onze trouwe
viervoeter.

OPPAS EN VOOGDIJ
Voor de periode in Engeland is er gelukkig ook al
een aantal zaken geregeld. Bijvoorbeeld de oppas
voor Mara en Liv. Aangezien wij beiden
deze cursus gaan volgen zijn wij actief op zoek
gegaan naar een gastouder in de buurt van de
school. Met behulp van andere MAF gezinnen die
eerder de Bijbelstudie in Engeland hebben
gevolgd, hebben wij een fijne gastouder gevonden
waar de meisjes kunnen verblijven tijdens de
lessen. Ook hebben wij ons alvast verdiept
in homeschooling. Hoewel Mara net drie jaar oud
is en Liv nog maar één jaar, zijn wij ons hierop wel
alvast aan het voorbereiden. Daarom hebben we
onlangs een voorlichting gevolgd van de
Wereldschool. Erg fijn en verhelderend.
Naast deze praktische zaken is ook nagedacht over
het opstellen van een testament en het
formaliseren van het voogdijschap voor onze
dochters. Dit zijn niet altijd de fijnste dingen om
over na te denken. Gelukkig hebben wij een gezin
uit onze familie bereid gevonden om voor onze
kinderen te zorgen mocht ons beiden iets
overkomen. Ook hierin wordt de hulp en
betrokkenheid van de mensen om ons zeer
gewaardeerd.

FINANCIELE STEUN
In de afgelopen periode hebben wij van
verschillende kanten financiële steun gekregen.
Hier zijn wij erg dankbaar voor en wij waarderen
ook alle steun hierin! Hartelijk dank hiervoor!
Daarnaast hebben wij een gesprek gehad met de
Zending Gereformeerde Gemeente (ZGG). De ZGG
heeft een soort samenwerkingsovereenkomst met
MAF. Wij hopen hier ook financiële steun van te
krijgen. Het eerste gesprek hierover hebben we
gevoerd met de ZGG. In deze tijd van coronacrisis
en maatregelen die de overheid heeft getroffen is
het voor ons en andere MAF medewerkers een
grote uitdaging om toch voldoende financiële
support te krijgen. Voor zowel MAF als voor ons en
onze Thuis-Front-Commissie (TFC) betekent dit dat
veel acties niet door kunnen gaan. Samen met de
TFC zijn we zoekend naar alternatieve manieren
om toch onze begroting rond te krijgen. Vanuit
verschillende hoeken zijn mensen met initiatieven
gekomen. Wij waarderen het dat mensen met ons
meedenken. Ook hartelijk dank hiervoor! Hartelijke
groet, Bram, Janneke, Mara & Liv

VAN DE TFC
Als TFC hebben we de taak te zorgen voor de
noodzakelijke ruggensteun vanuit het thuisfront.
Dat klinkt heel breed, en dat is het ook. Denk hierbij
aan het regelen van voorlichting, financiën,
meedenken in praktische zaken, etc. Kortom alle
zaken die nodig zijn zodat Bram en Janneke zich
niet over dit soort dingen zorgen hoeven te maken,
en zich volledig kunnen richten op de
voorbereiding van hun vertrek naar Papoea-NieuwGuinea. Het is inmiddels weer enkele maanden
geleden dat we als TFC voor het eerst vergaderden.
De eerste kennismaking met elkaar (in Rijssen ken
je elkaar natuurlijk al snel) ging heel
vanzelfsprekend. De vergaderingen gingen in
goede harmonie, er is een goede onderlinge band
en sfeer.
CONTACT
TFC voorzitter Eelco Struijk | 06-83806742 | nijveldtfc@gmail.com
Steunfondsrekening: NL75 ABNA 0870 0518 65
T.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds Nijveld
De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen
van familie Nijveld. 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 Bram & Janneke 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 Nijveld gaat.

Ook de contacten tussen de TFC en de MAF
medewerkers zijn erg prettig. Als TFC zijn we
namelijk ook een beetje een schakel tussen MAF,
de uitzendende organisatie, en het brede
thuisfront: u. Ik weet niet of u als thuisfront MAF al
kent, maar het is echt de moeite waard om eens
rustig rond te kijken op www.maf.nl. En Teuge,
daar is MAF Nederland gevestigd, is niet zo ver: de
open dagen zijn ook het bezoeken waard. Ook leuk
voor de kinderen om daar eens te kijken.
MAF is een ondersteunende organisatie. Met hun
vliegtuigen zorgen zij voor het vervoer van voedsel,
medicijnen, zieken naar ziekenhuizen, zendelingen
naar de posten etc.. Dat doen zijn vanuit hun
vliegvelden naar de landingsstrips “in de rimboe”
van onder andere Papoea-Nieuw-Guinea. MAF is
dus een organisatie die een wezenlijke
ondersteunende taak verricht voor diverse
zendingsorganisaties. Zonder het werk van MAF
zouden veel zendingsorganisaties minder mensen
kunnen bereiken! Daarom zouden we het ook fijn
vinden als u uw financiële bijdrage zou willen en
kunnen leveren!
Waar we als TFC bovenal van doordrongen zijn, is
de noodzaak van het gebed voor alle mensen die
voor de zending of ondersteunende organisaties
als MAF werken. Wilt u dit werk ook meenemen in
uw gebed? Hartelijke groet, Eelco Struijk

SCAN, DONEER EN VOLG!
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