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Beste familie, vrienden en bekenden,
Hier een nieuwsbrief vanuit Nederland!
Zomer in Nederland
Onze zomer verliep totaal anders dan we verwacht
hadden, en niet zozeer door Corona. Veel van onze
collega’s hadden gehoopt dit jaar op verlof te kunnen
gaan, maar door gesloten landsgrenzen kon dat niet.
Wij hadden juist gerekend op een zomer in Oeganda,
maar op 17 juni werden we opgeschrikt doordat de
moeder van Rembrand een dubbele hersenbloeding had
gekregen. Zomaar opeens was deze krachtige moeder
volledig geveld. We danken God dat we een week later
op de eerste KLM repatriatievlucht sinds maart 2020
naar Nederland konden vliegen – een speciale
repatriatievlucht vanuit Oeganda naar Nederland. Zes
weken lang lag ze in het ziekenhuis, waarvan 4 op de
IC, en ze is daarna overgeplaatst naar een
revalidatiecentrum, waar ze nog steeds verblijft. Er zijn
wat stappen vooruit gezet, maar het is een langdurig
traject, dat nog lang niet afgelopen is. We bevelen haar
in uw voorbede aan.

MAF kan weer gaan vliegen in Oeganda!
Tegen het einde van september kwam het verheugende
bericht dat MAF Oeganda met de nodige voorzorgsmaatregelen weer passagiers binnen Oeganda mag gaan
vliegen. Dat is een grote gebedsverhoring! We bidden
dat binnenkort ook toestemming komt om naar Congo
en Zuid-Soedan te vliegen. De lockdown in Uganda is
lang en zwaar geweest. Veel mensen zagen hun inkomen
wegvallen doordat het onmogelijk was om verder dan
loopafstand van je huis te komen. Openbaar vervoer en
zelfs alle privé auto’s zijn maandenlang stilgelegd. En
veel mensen leven van een inkomen waarmee ze maar
kort vooruit kunnen komen, dus een lockdown van
langer dan een week heeft direct grote impact op het
leven van veel mensen.
Terug naar Oeganda
We hebben vliegtickets geboekt voor 7 oktober. Hopelijk
is de covid-19 test die we kort voor vertrek moeten doen
negatief, zodat we ook echt naar Oeganda mogen
vliegen. Ons volgende verlof is dan waarschijnlijk in
2022, bij leven en welzijn.
We hebben met veel onzekerheid te maken gehad, maar
zijn erg dankbaar dat we deze zomer bij onze familie
konden zijn. Het digitaal onderwijs en werken op afstand
heeft ervoor gezorgd dat we de nodige flexibiliteit
hadden. We zijn blij dat we meerdere familieleden en
vrienden en mensen uit onze kerkelijke gemeente
hebben kunnen ontmoeten! Tot ziens! À Dieu!
Hartelijke groeten,
Rembrand, Margreet,
Lisa en Thirza Rodenburg

Ma Rodenburg eind 2013 in Oeganda met onze houselady Jane
(binnenkort verschijnt er een artikel over Jane in het
zendingsblad Paulus van de ZGG)

Presentatie
In een normaal verlof houden we veel presentaties,
maar deze keer was het door de omstandigheden maar
één. Rembrand gaf een presentatie in de Singelkerk van
de Hervormde gemeente in Ridderkerk. Het was toch
erg fijn om nog een presentatie te kunnen doen, want
het is altijd motiverend voor zowel publiek als voor
onszelf. Ook de financiële opbrengst was mooi, iets wat
ons steunfonds goed kan gebruiken. En doordat kerken
door corona tegenwoordig veel online uitzenden, kunt
u de avond alsnog bekijken, de totale duur is 1 uur. Hij
is tot medio december beschikbaar via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=nP0y6gPWUN8
MAF, Rodenburg family, PO Box 1, Kampala, Uganda

Thuisfrontcommissie
Rembrand en Margreet zijn alweer 7,5 jaar
uitgezonden. In al die tijd zijn ze nooit tekort gekomen,
dankzij de vele trouwe donateurs. Om de jaarlijkse
kosten te kunnen blijven dekken zijn we erg blij met de
nieuwe donateurs die we konden verwelkomen tijdens
de presentatie avond in Ridderkerk. Bedankt!
U heeft dit jaar ook weer de kans om de
uitzending te ondersteunen door mee te
doen met onze Wijnactie! Op de
volgende pagina vindt u alle informatie
hierover. Kunnen we op u rekenen?!
De thuisfrontcommissie
Mailadres thuisfrontcommissie: thuisfront@rodenburgflyer.nl
Telefoon thuisfrontcommissie: 06-411 96 454
Website www.rodenburgflyer.nl Facebook: Rodenburgflyer

Rodenburg-Geluk@hotmail.com
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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 Rembrand & Margreet 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 Rodenburg gaat. Eenmalige giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL63 ABNA 0500 7225 44 t.n.v. ‘MAF NL
Steunfonds Rodenburg’ te Twello. Familie Rodenburg ontvangt geen informatie over de hoogte van uw gift.
De uitzending van familie Rodenburg wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten.

https://maf.nl/wijnactie-rodenburg

