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Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft,
alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als
goede uitdelers der menigerlei genade Gods.
1 Petrus 4:10
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Wie we zijn
Wij zijn Theo en Clazien van der Schelling (-van der Spek). Via deze
eerste nieuwsbrief willen we graag iets over onszelf en onze roeping
vertellen. Theo komt oorspronkelijk uit Nieuw-Lekkerland en Clazien uit
IJsselmuiden. In mei 2014 zijn we getrouwd en in Alblasserdam gaan
wonen. Samen hebben we twee kinderen: Judith (december 2015) en
Kaleb (augustus 2017). Clazien heeft HBO-Verpleegkunde gestudeerd
aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Theo heeft Technische
Informatica gestudeerd aan InHolland in Delft. Allebei hebben we van
jongs af aan al het verlangen om werkzaam te zijn voor Gods Koninkrijk.
Dit verlangen is nooit weggeweest en nu gaat dit daadwerkelijk
gebeuren!

Wat we gaan doen
Theo hoopt zich bezig te gaan houden met ICT-werk. ICT is een
belangrijk onderdeel om MAF te laten vliegen. Als er geen ICT-ers zijn
kan MAF niet vliegen. Elke dag worden door de piloten en het
grondpersoneel computers gebruikt. Handleidingen voor zowel de
piloten als de vliegtuigmonteurs zijn elke dag nodig en moeten up-todate zijn. Ook heeft MAF met de overheid te maken die steeds meer
eisen stelt. Zo moeten er momenteel op elke basis camera’s
opgehangen worden in verband met de veiligheid. Omdat er regelmatig
stroomuitval is, wordt er gewerkt aan een duurzame oplossing met
zonne-energie; ook hier komt ICT-werk bij kijken. ICT-werk is een erg
ruim begrip en zo zullen Theo’s werkzaamheden ook zijn.
Clazien hoopt zich voornamelijk te richten op het gezin. Zij gaat
zorgdragen voor het huis en voor de (geloofs-)opvoeding van onze
kinderen. Naast het creëren van een “home” en veilige thuisbasis, is zij
straks verantwoordelijk voor de homeschooling van Judith en Kaleb. Het
is de bedoeling dat zij in eerste instantie groep 1 en 2 aan Judith gaat
geven. Daarna gaan we verder kijken naar mogelijkheden voor homescholing of internationale school.

Waar we heen gaan
Het de bedoeling dat we uitgezonden worden naar Sentani, een
stad in Papoea (Indonesië). Papoea is ongeveer twee keer zo groot
als Duitsland. Papoea heeft een Koloniaal verleden. Eerst woonde
alleen de lokale bevolking op Papoea. Na het ontdekken van Papoea
is het land ingenomen door de Japanners, vervolgens door de
Nederlanders en momenteel is Papoea onafhankelijk. Net ten
westen van Jayapura ligt Sentani en daar bevindt zich de
hoofdvliegbasis van Indonesië. Vanuit deze stad hoopt Theo zijn
ICT-werkzaamheden op te pakken. We hebben geleerd dat plannen
dagelijks kunnen wijzigen, dus dat kan ook gelden voor onze
woonplaats :).

Wanneer we hopen te gaan
In januari 2019 hopen we voor 3 maanden te vertrekken richting
Engeland voor Bijbelschool. In mei 2019 gaan we voor een aantal
weken naar Amerika voor scholing en om kennis te maken met MAF
Amerika. MAF Amerika is de operationele organisatie in Indonesië,
MAF Nederland zendt ons alleen uit, vandaar dat we ook kennis
gaan maken met MAF Amerika. Als er voldoende geld binnen is
kunnen we hierna definitief uitgezonden worden naar Indonesië.
Daar hopen we eerst 1 jaar taalstudie te doen, voordat we op de
definitieve plek terecht komen. We worden uitgezonden namens de
hervormde (Grote) kerk te Alblasserdam.

Hoe we kunnen gaan
We kunnen alleen gaan met Gods Zegen. God heeft ons geroepen
en dat geeft ons moed. Zijn weg zal niet altijd de gemakkelijkste weg
zijn, maar wel de veiligste! Tijdens onze eerdere maanden in
Indonesië hebben we gemerkt dat het leven in Indonesië niet
makkelijk is. En ook tijdens de huidige voorbereidingen is het best
een uitdaging om naast het werk (van Theo) en het gezin bezig te
zijn met alles wat geregeld moet worden. We willen jullie vragen om
ons mee te nemen in jullie gebed. Het uitzendtraject en de
uitzending is geen gemakkelijke weg. Er zijn veel dingen waarvan we
“losgemaakt” moeten worden. Dat kan soms best moeilijk zijn en
zwaar vallen. Aan de andere kant mogen we ervaren dat God ons
daarvoor de kracht, lust en opgewektheid geeft. Het is fijn om te
weten dat we Zijn weg mogen gaan en zo met ons leven dienstbaar
mogen zijn in Zijn Koninkrijk.

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