Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.
1 Thessalonicenzen 5:2
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Vertrouwen
Onze vorige nieuwsbrief begon met de tekst: “Een iegelijk, gelijk hij gave
ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede
uitdelers der menigerlei genade Gods”. Dit is één van de teksten die God
gebruikte voor onze roeping. God vraagt van ons dat we onze gaven
inzetten tot nut van Zijn Koninkrijk.
Dat geeft moed om door te gaan, om ons oog te richten op Hem! Hij
vraagt dit van ons. Hij zal ook voorzien in alles. En Hij zal ons voorgaan in
hetgeen wat Hij van ons vraagt! Het is goed om dit voor ogen te houden.
We volgen niet alleen onze eigen missie, maar ook Zijn wil. Dat houdt niet
in dat het altijd gemakkelijk gaat, maar God is getrouw aan Zijn Woord! Hij
zegt: “Hij, die u roept, is getrouw, die het ook doen zal.” Daarom mogen
we grote verwachtingen hebben!
TFC
Blij delen we mee dat onze Thuisfrontcommissie (TFC) nu voltallig is. In de
vorige brief zijn ze even kort voorgesteld. In de tussentijd heeft Marieke
Reijm zich bij onze TFC gevoegd. Hiernaast ziet u een foto van de voltallige
TFC. De TFC bestaat uit familie, vrienden en enkele gemeenteleden.
Samen met de TFC zijn we ook een dag in Teuge geweest op het MAFkantoor. Diverse gesprekken werden gevoerd, zodat de TFC leden weten
wat er van hun verwacht wordt. Het was een nuttige dag!
Voorbereidingen
Omdat we ons huis gaan verkopen, zijn we de afgelopen maanden in en
rondom ons huis bezig geweest. We hebben ons huis opgeruimd en een
heleboel spullen weggegeven of verkocht. De makelaar is langs geweest
om ons huis te fotograferen en de ruimtes op te meten; alles is nu klaar
om ons huis te koop te zetten.

Verder komen er een hoop regel-dingen langs waarover nagedacht moet
worden. Een paar voorbeelden: uitzoeken van scholingsmogelijkheden
voor Judith & Kaleb, open dag bezoeken van Wereldschool, opzeggen van
abonnementen, nadenken over verzekeringen, aanstellen van een voogd,
aanstellen van een zaakwaarnemer. Al met al een hoop papierwerk.
Werk in Papoea
Theo heeft inmiddels het werk afgerond en alles overgedragen. Het ICTteam in Indonesië is al klein en omdat Theo nu ook stopt met werken,
gaan ze het extra druk krijgen! Zo moeten nu 2 personen het werk doen
waar eigenlijk 12 personen voor nodig zijn.

Van de TFC
We willen een ieder bedanken die op
welke wijze tot nu toe met Theo & Clazien
meeleeft. Wanneer u zich nog niet voor de
nieuwsbrief heeft opgegeven en wel graag
op de hoogte wilt blijven, willen we u
vragen bijgevoegd formulier in te vullen.
Financiële steun is op dit moment ook
nodig. Als TFC willen we graag het belang
van structurele giften benadrukken. Die
geven, ook naar de toekomst toe,
vertrouwen dat de uitzending bekostigd
kan worden. Wanneer u financieel wilt
steunen, vult u dan ook bijgevoegd
formulier in of ga naar
www.maf.nl/schelling.
Helpt u ons mee om voldoende supporters
te vinden, zodat Theo en Clazien hun werk
in Indonesië kunnen gaan uitvoeren? Heeft
u vragen of wilt u promotiemateriaal,
neem dan contact met ons op via
tfcvanderschelling@outlook.com.
De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden
van de ervaringen van Theo & Clazien van der Schelling.
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 Theo & Clazien als supporter wilt
ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website
www.maf.nl/schelling.
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
familie Van der Schelling gaat.

Zomaar even iets waar Theo mee bezig is geweest: Hij is betrokken
geweest bij het uitrollen van een (digitale) handleiding voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen. Aan het vervoer hiervan zijn strenge eisen
verbonden en deze eisen worden jaarlijks bijgewerkt. Voorheen moest
deze handleiding handmatig bij alle MAF-basissen in Indonesië
geïnstalleerd worden. Dit was een tijdrovend karwei en Theo heeft nu
iets gemaakt waardoor dit voor het grootste gedeelte geautomatiseerd
is. Dit zorgt dat het ICT-team tijd over heeft voor alle andere dingen die
moeten gebeuren. Net zoals bij een Nederlands bedrijf is er ook elke dag
een nieuwe stroom van ICT vragen die behandeld moeten worden. Hij is
blij dat hij zo zijn steentje kan bijdragen, zodat MAF kan blijven vliegen.
Bijbelschool
In de maanden januari tot en met maart richten we ons als gezin op de
Bijbelschool. We vertoeven inmiddels op All Nations Christian College in
Engeland. Er zullen daar verschillende onderwerpen aan bod komen. Om
u een beeld te geven: identiteit, het leren omgaan met andere culturen,
een Bijbelse visie op missie/zending, discipelschap en cross-culturele
evangelisatie. We verwachten dat deze weken best pittig zullen worden
voor ons gezin. Maar we zien er ook naar uit dat God ons de komende
tijd gaat vormen.
Na ons verblijf op de Bijbelschool zullen we in juli en augustus 2019 naar
Amerika gaan voor een aantal trainingen en een introductieperiode bij de
ICT-collega's van MAF Amerika, waarmee Theo straks in Papoea samen
gaat werken. Daarna hangt het van de financiële situatie af wanneer we
definitief naar Indonesië kunnen vertrekken.
Gebed
Graag zouden we jullie willen vragen om ons mee te nemen in gebed.
Willen jullie bidden voor…
-

Het ICT-team wat met weinig mensen veel werk moet verzetten
Rust en ontspannenheid voor ons gezin tijdens de Bijbelschool
Judith en Kaleb die voor het eerst naar de kinderopvang gaan
Onze TFC die met acties gaat beginnen om de eenmalige
uitzendkosten in deze voorbereidingsperiode te dekken
Voldoende structurele financiële middelen

www.maf.nl/schelling
facebook.com/famvanderschelling
instagram.com/famvanderschelling

