Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
l
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Hallo allemaal. Wat is er veel veranderd tussen de vorige en deze
nieuwsbrief! Waar we in de vorige nieuwsbrief nog geen zicht hadden
op uitzending, zijn we daar juist de laatste maanden hard mee bezig
geweest.
Een paar weken geleden dachten we nog dat we deze nieuwsbrief
vanaf de taalschool in Indonesië zouden gaan versturen, maar het is
toch anders gelopen! We hebben te horen gekregen dat we op dit
moment in verband met de coronacrisis niet
naar Indonesië kunnen reizen. Eerst was een vertrek in mei nog een optie, maar inmiddels
is ook dat van de baan. En omdat we in september een baby verwachten, zal onze reis naar
Indonesië verschoven worden naar januari 2021. Leuk is anders! Maar God is getrouw, Hij
verandert niet: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid!
Toen we te horen kregen dat we voorlopig niet weg gingen, was het echt even slikken….. en schakelen. We zaten
midden in een transitieperiode, de spullen voor de verscheping waren opgehaald, de koffers waren gepakt, we
waren klaar om te vertrekken. Inmiddels zijn veel regeldingen weer
teruggedraaid en de meeste koffers weer uitgepakt.
Clazien is weer begonnen met het lesgeven aan de kinderen en Theo
is (op afstand) weer bezig voor de MAF in Indonesië. Er zijn een
aantal projecten waar hij aan kan werken en zijn collega’s in
Indonesië zijn blij dat Theo weer kan assisteren. Het voelt voor ons
weer een beetje alsof we ‘terug bij af zijn’, maar het geeft ook meer
rust.
Huis verkocht, toch niet, toch wel
Een aantal maanden geleden dachten we ons huis verkocht te hebben. Toen bleek opeens
dat de kopers het financieel niet rond kregen. Achteraf zijn we hier heel blij mee en zien we
Gods leiding hierin. Als toen namelijk de koop doorgegaan zou zijn, hadden we nu geen huis
meer! Inmiddels hebben andere kopers zich gemeld en is de koopovereenkomst getekend.
Indonesië
Ook onze collega’s in Indonesië hebben te maken met maatregelen van de overheid. De grenzen zijn gesloten, veel
scholen en overheidsgebouwen zijn gesloten. Ook mag MAF geen mensen meer vervoeren. Het vervoeren van
spullen is nog wel toegestaan.

MAFfe Sokken
Op school, in de klas van het neefje van Theo, hebben de kinderen sokken verkocht.
En wat deden ze hun best! Er is meer dan 1000 euro opgehaald, hoe mooi is dat!?
Taartenbakactie Genemuiden
In Genemuiden wordt een taartenbakactie gehouden. Woon je in de omgeving
Genemuiden/IJsselmuiden dan kun je bestellen via 06-11239698 /
fam.fuite@kliksafe.nl.
Gebedsverhoringen
Dank jullie wel voor jullie gebed! Bovenal dank aan God, die gebeden hoort. De volgende
gebedspunten hadden we in de vorige nieuwsbrief genoemd en zijn verhoord:

•

• Bid mee voor nieuwe TFC leden
We hebben weer een nieuw TFC lid! Het is Jacob van Lingen,
hij komt bij ons uit de gemeente en heeft de rol van secretaris.
Bid mee voor het financiële aspect van de uitzending.
Voor ons volkomen onverwacht, kwam er een bedrijf wat ons structureel met een
mooi bedrag gaat steunen. Wat een verhoring! Door deze bijdrage heeft MAF er
vertrouwen in en hebben ze groen licht gegeven voor onze uitzending.

Gebed- en dankpunten
• Dank mee voor het nieuwe leven wat we verwachten
• Bid mee voor onze collega’s in Indonesië
Het is een onzekere tijd. Bid dat het werk door kan en mag gaan.
• Bid en dank voor extra ICT-personeel.
We zijn blij dat er een nieuw gezin zich aan het voorbereiden is om ook naar Indonesië te komen voor ICT-werk.
Van de TFC
Hoe snel kan onze wereld veranderen? Snel! Dat hebben we wel gemerkt de laatste tijd door de Corona maatregelen
wereldwijd. Vanzelfsprekendheden zijn niet meer zo vanzelfsprekend. In privé, binnen de TFC, maar zeker en vooral
voor Theo & Clazien heeft dit grote impact. Een paar dagen voor alle overheidsmaatregelen nog je verscheping (al je
spullen) uitgezwaaid en zelf moeten ze nu achter blijven. Alle plannen on-hold.
Zo vallen we terug op onze grote God, Hij zit niet in de stress, voor Hem komt dit niet onverwacht en Hij overziet 'het
hierna'. Wat een zegen dat we bij Hem mogen horen! Laten we dat voor ogen houden. Zo sluiten we ons aan bij de
dankpunten van Theo en Clazien, want ook wij zijn dankbaar dat de TFC weer compleet is!
We hebben de wijnactie, waar we in de vorige nieuwsbrief al iets over lieten doorschemeren, verder uitgewerkt.
Vanaf nu is het mogelijk om een lekkere witte of rode wijn te kopen; waarmee u gelijk het goede doel steunt! We
brengen deze graag bij u thuis (omgeving Alblasserdam/Nieuw-Lekkerland & Genemuiden/IJsselmuiden), uiteraard
met gepaste afstand. Tevens kunnen we het als geschenk namens u bij iemand anders brengen. Wie zijn er zoveel
jaar getrouwd? Wie is jarig maar kan zijn/haar verjaardag niet vieren? Of gewoon zomaar, omdat u op dit moment
aan deze persoon denkt?
Binnen MAF is er veelvuldig contact over de situatie wereldwijd. Ook worden we door MAF geïnformeerd over het
beleid welke MAF aanhoudt en hoe we hier als TFC mee om moeten gaan. We hopen, bidden en verwachten dat
Theo & Clazien op Gods tijd uiteindelijk niet vanuit Nederland maar vanuit Indonesië hun nodige werk voor onze
medemens daar kunnen gaan verrichten. Dank voor uw vertrouwen, gebed en financiële steun.
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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