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Van de Thuisfrontcommissie
De afgelopen periode zijn we als commissie bezig geweest met de nodige
voorbereidingen op de komende verlofperiode van de familie. Het is de
tweede keer dat ze met verlof hopen te komen naar Nederland. Het is dan
plezierig om te merken dat je met elkaar en de met de familie goed op elkaar
ingespeeld raakt. Waar het in 2015 nog regelmatig zoeken en afstemmen
was, loopt alles tot nu toe plezierig, soepel en efficiënt.
Over de ervaringen die wij als
TFC inmiddels hebben met het
ondersteunen in de voorbereiding
op het verlof en het organiseren
van de ontmoetingsdag tijdens
het verlof, hebben we op de
laatste landelijke TFC-dag in
Teuge wat verteld (zie foto). Fijn
dat we dat met elkaar mogen
doen ten behoeve van het werk
van de gezinnen die door MAF
zijn uitgezonden.
Nog enkele weken en de familie hoopt in Nederland aan te komen.
Zij kijken er naar uit, net als wij. U ook?
Ontmoet elkaar dan op de Ontmoetingsdag op 20 mei 2017 in Gouda!
Wij willen u vragen om, ook in deze laatste weken voor het verlof,
Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza in uw gebeden op te dragen. Het is
intensief en de laatste tijd ook regelmatig gevaarlijk werk door de onrust in
Zuid-Soedan.
Hartelijke groet,
de Thuisfrontcommissie
Mailadres thuisfrontcommissie:
thuisfront@rodenburgflyer.nl
Telefoon thuisfrontcommissie:
06-411 96 454

Verjaardagen:
Rembrand 10 april
Margreet 2 mei
Thirza 23 juni ’10
Lisa 18 dec. ‘08

Marinus, Theo
Jolanda, Arjan & Caroline, Rieneke
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Beste familie, vrienden en bekenden,
Aftellen voor ons! Eind april vliegen we met de grote blauwe vogel naar
Nederland, voor ons tweejaarlijkse verlof, waarin we weer heerlijk gaan
genieten van familie en vrienden, van prachtige voorjaarskleuren, van
communiceren in het Nederlands en van daglicht tot ver na de normale 19
uur! Hoewel dat Nederlands voor Lisa en Thirza misschien niet echt ‘genieten’
is, want die praten het liefst Engels. Zij gaan ook dit verlof weer naar
basisschool De Akker in Rijswijk.
Ook zullen we veel energie steken in presentaties over het werk van MAF en
fondsenwerving. We kijken ook uit naar een paar weken vakantie, en zeker
ook naar de bruiloft van Margreets jongste broer!
Tenen, hout en dokters
De laatste tijd heeft Rembrand iets met dokters en tenen…eerst de linker
grote teennagel die gescheurd was en ingroeide, en binnen 2 weken daarna
loopt hij tegen een verrotte balk met scherpe houten uitsteeksels aan in het
donker. Een stukje van 2,5x0,5cm hout verdwijnt in de teen tot aan het bot.
Opnieuw een kleine operatie bij de dokter, en een week lang veel pijn en
buiten de cockpit doorgebracht. Gelukkig is alles goed genezen zonder grote
infecties.
Ieder dorp…Every Village
De laatste maanden heeft MAF veel gevlogen voor de organisatie Every
Village (EV). Deze organisatie wil alle dorpen van Zuid-Soedan bereiken met
het Evangelie. Ze hebben hun werk verdeeld in ‘water’, ‘zendelingen’ en
‘radio’.
De radiostations van EV worden zeer goed beluisterd, en
dat komt omdat ze uitzenden in lokale stamtalen en
omdat EV radio ontvangers op zonne-energie verspreidt
onder de bevolking. De ontvangers staan vast afgestemd
op de zender van Every Village. Via de radio worden ze
toegerust op allerlei terreinen, van gezondheid tot
Bijbelkennis.
Daarnaast levert EV een belangrijke
bijdrage door goede, diepe waterputten te slaan zodat
mensen het hele jaar door drinkwater kunnen putten.
Hun werk kan gelukkig nog steeds doorgaan, ondanks dat
het in Zuid Soedan is, waar het de laatste tijd steeds
onveiliger is geworden. Maar juist die onveiligheid maakt
dat MAF onmisbaar is om mensen en materieel naar de 3
plaatsen te brengen waar Every Village werkzaam is.
Bidt alstublieft voor veiligheid en vrede in Zuid-Soedan.
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Foto: Rembrand stijgt op in Tonj, voor een vlucht met Every Village

Eindsprint
Voor het verlof start, werkt Rembrand nog in de hoogste versnelling als
waarnemend operations manager, maar het goede nieuws is dat er in juli een
vaste Ops manager komt. Dan komt er een eind aan een periode van ruim
een jaar beurtelings waarnemen van deze cruciale positie. De laatste
maanden hebben we een aantal tegenslagen gehad waardoor er een grote
druk op de beschikbare vliegtuigen en piloten kwam te staan.
Margreet heeft het ook flink druk gehad eind maart/begin april, en heeft haar
oude werk weer even opgepakt: ze heeft een cursus helpen organiseren voor
een groep van 30 mensen. Iets wat ze in haar laatste baan bij de
Rijksgebouwendienst ook regelmatig deed. De cursus was van Living Wisdom,
en als je wilt weten wat dat is, vraag haar gerust tijdens het verlof!
Geen zorgen
We sluiten af met twee citaten: ‘Als we leven voor de problemen van morgen,
dan missen we de zegeningen van vandaag!’ en: ‘Je zorgen maken is als
zitten in een schommelstoel: een hoop beweging, maar je maakt nooit
vooruitgang.’ We hopen dat u een gezegend Pasen had. Jezus overwon het
graf, Hij leeft! Breng daarom al je zorgen bij God, Hij zorgt voor u!
Hartelijke groeten uit Kampala!
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