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Bovenstaande tekst heeft ons de laatste tijd bemoedigd. Wat kunnen 

we ons zorgen maken! Zorgen over de uitzending, over het financiële 

gedeelte, zorgen over het stoppen van 2 TFC leden, zorgen over 

presentaties en niet te vergeten: de zorgen van elke dag. God roept 

ons echter op om niet bezorgd te zijn. Maar onze begeerten in alles 

door bidden en smeken met dankzegging bekend te maken bij Hem.  

En ‘dankzegging’, ontbreekt het ons daar niet vaak aan? We hebben 

gemerkt dat als we ons oog richten op wie Hij voor ons is en Hem 

aanbidden, onze zorgen in het niets verdwijnen.  

Oeganda 

In november is Theo een week in Oeganda geweest voor een ICT-

conferentie van MAF. Samen met collega’s over heel de wereld heeft hij 

een week doorgebracht die in het teken stond van training en 

ontmoeting. Het samenwerken tussen verschillende culturen en 

tijdzones heeft best wat uitdagingen. Elkaar face-to-face ontmoeten 

helpt goed om de onderlinge band te verstevigen. De dagen zaten erg 

vol, maar hij heeft genoten! 

Hoeveel ogen heeft God? 

Judith vroeg zich af hoeveel ogen God heeft. Hoe kan Hij nou voor Theo 

zorgen in Oeganda, maar ook voor ons hier in Nederland? Een mooi moment om uit te leggen hoe groot onze God is! 

Home-scholing 

Judith en Kaleb hebben het nog steeds erg naar hun zin op ‘school’. Ze gaan 

nu 4 ochtenden in de week naar onze home-school. We zijn nog steeds bezig 

met het thema “wie ben ik”. We hebben alle ledematen geleerd, hebben 

familiefoto’s opgehangen en leren emoties herkennen.  In december hopen 

we heen te leven naar Kerst, dit doen we aan de hand van een Kerst-

kalender. We kijken uit naar deze periode van uitzien en verwachting.    
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Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door 

bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de 

vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw 

gedachten bewaken in Christus Jezus. 
Filippenzen 4:6,7 
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Technische projecten 

Vanuit zijn ‘kantoor’ is Theo op dit moment bezig met een aantal projecten. Hij is 

bezig met een onderzoek of Azure geschikt is om gebruikt te worden in Afrika en 

Indonesië. Daarnaast is hij bezig met een backup/replicatie project waarbij een SQL-

database vanuit Afrika naar Amerika gerepliceerd wordt. Op deze manier is er zowel 

een offside backup, als een mogelijkheid voor de collega’s in Amerika om met een 

recente SQL-database te testen. 

Het voordeel van het werken vanuit Nederland is, dat hij niet gestoord wordt door mensen die bellen (zij slapen op 

dat moment) of door mensen die binnenkomen lopen. Dit is ook gelijk het grote nadeel: hij 

kan mensen vanwege het tijdsverschil niet direct helpen. En uiteraard kan hij ook geen 

problemen oplossen waarvoor iemand op locatie nodig is. 

Selamat tahun baru 

Gelukkig nieuwjaar betekent dit! We hopen dat we volgend jaar tijdens de feestdagen in Indonesië zijn. Hoe zal dat 

zijn, Kerstfeest vieren als het buiten 25 graden is? We wensen jullie Gods zegen tijdens de feestdagen! 

Gebedsverhoringen 

Dank jullie wel voor jullie gebed! Bovenal dank aan God, die gebeden hoort. In de vorige 

nieuwsbrief vroegen we gebed voor ons gezin wat aan veel veranderingen onderhevig was. 

We zijn dankbaar dat we kunnen melden dat het ondanks alle veranderingen en 

onzekerheden goed met ons gaat. 

Gebed- en dankpunten 

• Dank mee voor de mooie ontmoetingen in Oeganda. 

• Bid mee voor nieuwe TFC leden. 

In de afgelopen maanden zijn er 2 TFC-leden, met verschillende redenen, gestopt. 

• Bid mee voor het financiële aspect van de uitzending.  

God zegt ‘wees in geen ding bezorgd’. We mogen erop vertrouwen dat op Zijn tijd de financiën rond zijn. 

 

Van de TFC 

Als TCF zijn we ook erg dankbaar dat er veel voor Theo en Clazien gebeden wordt. Zonder gebed zal de missie van 

Theo en Clazien niet realiseerbaar zijn. In die trant kwamen we de volgende uitdrukking tegen welke we jullie niet 

willen onthouden: “Een christelijk leven zonder gebed is als een computer zonder software... [Nederlandse 

Bijbelbond]” 

Zoals eerder in de nieuwsbrief is aangegeven zijn er nog steeds zorgen om het financiële aspect voor de uitzending 

van Theo en Clazien. Concreet zijn we nog op zoek naar 2 mensen die ons met €50,- per maand steunen, 10 mensen 

die ons met €25,- per maand steunen, 25 mensen die ons met €15,- per maand steunen en 10 mensen die ons met 

€10,- per maand steunen. Hiermee kunnen we het gat wat er nog is dichten en kunnen Theo en Clazien naar 

Indonesië vertrekken. De noodzaak van hun vertrek wordt helaas alleen maar groter, omdat er steeds meer werk 

blijft liggen, omdat de (toekomstige) collega’s van Theo hier niet aan toe komen. 

Op dit moment zijn we over mogelijke acties aan het nadenken. Binnenkort zullen we starten met een wijnactie. 

Houd voor meer informatie Facebook, de webpagina van Theo en Clazien en uw e-mail in de gaten!  

Wist u trouwens dat u Theo en Clazien ook middels een schenkingsovereenkomst 

kan sponsoren? Het voordeel van zo’n overeenkomst is dat het 100% aftrekbaar is. 

Zie voor meer informatie https://www.maf.nl/geef-aan-maf/belastingvoordeel. 

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.  

Wilt u een (eenmalige) gift overmaken, dan kunt u rekeningnummer NL60 ABNA 0819 3346 18 t.n.v. 

MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds van der Schelling hiervoor gebruiken. 

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. 
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