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Beste familie, vrienden en bekenden, 
 

Allereerst een gezegend nieuw jaar toegewenst! Terwijl 

we deze nieuwsbrief schrijven is Nederland in de ban 
van sneeuw. Hier in Kampala is het bepaald anders, het 
heeft al vanaf 2 december niet echt meer geregend, dat 
is al ruim 6 weken. En normaal begint zo’n lange droge 
periode eigenlijk pas ergens in januari…  
 

 
Boven: Ook dit veldje mais bij onze buren heeft de oogst niet gehaald. 

 
 

Overlijden vader Geluk 

De Kerstvakantie is voor ons heel 
anders verlopen dan we ons 
hadden voorgesteld. Half december 
zijn we naar Nederland gevlogen, 
omdat Margreets vader na zo’n 20 

jaar ziekte van Parkinson een 

hersenbloeding had gekregen.  
Vanuit 5 verschillende landen zijn 
broers en zussen naar Nederland 
gekomen om afscheid te nemen en 
met elkaar te rouwen. Iedereen 
was op tijd om papa nog levend te ontmoeten.  
De laatste vijf dagen van zijn leven heeft hij thuis 

mogen doorbrengen (vanaf februari woonde hij in een 
verpleeghuis).  
1,5 dag voor zijn heengaan hebben we met de 12 eigen 
kinderen en moeder Geluk rond zijn bed psalmen en 
gezangen gezongen, uit de Bijbel gelezen en gebeden. 
We voelen ons erg gezegend dat we deze tijd als 
familie met elkaar hebben gekregen.  

 
Broer Matthijs sprak tijdens de rouwdienst, de dag voor 

Kerst, een In Memoriam uit, dat eindigde met de 
woorden: “een kind, in oorlogstijd geboren, is op 19 
december heengegaan in Vrede”. Voor papa is het niet 
erg, hij kon geen mooiere Kerst hebben. We verloren in 

hem een biddende, betrokken, vredelievende vader.  
We bidden dat mama goed met het verlies kan omgaan 
en dat ze haar leven zonder papa op een goede manier 
kan invullen. 
 

 

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

Vluchtelingen en bezoek minister Ploumen 
Over de crisis in Zuid Soedan hebben we al regelmatig 
geschreven.  Enorme vluchtelingenstromen zijn op 
gang gekomen vanuit de zuidelijke provincies naar 

Oeganda. Sinds juli 2016 zijn er al meer dan 400.000 
vluchtelingen binnen gekomen! In de laatste maanden 
van het jaar is het ook (af en 
toe) in het Nederlandse nieuws 
geweest. Onder andere in de-
cember toen minister Ploumen 
een ééndaags bezoek gebracht 

heeft aan Bidi Bidi vluchtelingen 
nederzettingen (van 0 tot 
240.000 vluchtelingen in 3 
maanden). Rembrand heeft haar 
en de Nederlandse ambassadeur, 
en hun gevolg die dag gevlogen. 

Een echte VIP vlucht, door de ambassade tot in detail 

voorbereid met het oog op veiligheid. Naast deze vlucht 
heeft Rembrand er nog vele uitgevoerd, tegenwoordig 
ook weer op de Cessna 206, het 6 persoons toestel. De 
afgelopen 2 jaar heeft hij alleen op de grotere Cessna 
208 gevlogen, en nu dus op allebei. Dat betekent ook: 
twee extra checkvluchten per jaar, nu 5 in totaal. 

Daarmee houden we als piloten onze kennis en kunde 
op peil, met name op het gebied van noodprocedures. 
 

MAF sponsorreizen 
MAF Nederland organiseert regelmatig een reis voor 
(bedrijfs)sponsors, de laatste jaren naar Oeganda en 
Zuid Soedan. In november hadden we weer een groep, 
deze keer voor een hele week omdat Zuid Soedan te 
onveilig was. We zijn met evangelist Sam Tsapwe naar 
de Ssese eilanden geweest, om de lokale kerk te 

bemoedigen in dit achtergestelde gebied middels een 

gezamenlijke lunch. Ook zijn we in één van de 
vluchtelingen nederzettingen geweest en brachten we 
een bezoek aan de regio Karamoja, waar we een 
hospitaal bezochten. Er is veel belangstelling voor de 
reizen, want in februari komt er weer een groep, die 

ook naar MAF Kenia gaan. Margreet doet de meeste 
organisatie voor deze reizen, en Rembrand is meestal 
de ‘huispiloot’. Voor ons is het altijd erg leuk om weer 
even interactie te hebben met een deel van de MAF 
achterban! Bent u ondernemer en heeft u interesse? 
Neem contact op met MAF Nederland (info@maf.nl).  

 
Boven: Eén van de vluchtelingen nederzettingen vanuit de lucht. Op de 

voorgrond de markt en verder kun je mooi de blokken van 30x30 meter 

zien waarop een gezin woont en wat eten kan verbouwen. Duidelijk 

anders dan de ‘traditionele’ tentenkampen vol vluchtelingen!  

mailto:info@maf.nl
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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 Rembrand & Margreet 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 de familie Rodenburg gaat. Eenmalige giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL63 ABNA 0500 7225 44 t.n.v. 

‘MAF NL Steunfonds Rodenburg’ te Twello. Familie Rodenburg ontvangt geen informatie over de hoogte van uw gift.  

De uitzending van familie Rodenburg wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten. 

 
Gastbijdrage: 
Afgelopen zomer 
zijn wij, Harm 

Jan en Kees Jan 
van Linden, 

twee weken op 
bezoek geweest 
bij Rembrand en 
Margreet. Onze 
nichtjes Lisa en 
Thirza waren blij 
ons te zien: we 

kregen gelijk 
een hug op de luchthaven. Thuis hing er een bord met 
welkom op de veranda. 
 
Voor Harm Jan was het een oriëntatie op een mogelijke 
toekomst als (MAF-) piloot. Harm Jan heeft drie dagen 

met Rembrand kunnen meevliegen naar verschillende 
plekken in het land.  

 
Thuiskomen in Afrika 
Het voelde voor ons 
een beetje als thuis-
komen. We hebben 12 

jaar in Guinee ge-
woond en ook al lig-
gen Uganda en Guinee 
vele duizenden kilo-
meters bij elkaar van-
daan, de landen lijken 
veel op elkaar. De 

vriendelijkheid van de 
mensen, de groene 
natuur, de stoffige 
wegen en het verkeer.  
Maar er waren ook 

verschillen. Uganda is 
veel meer gericht op 

toeristen. Er zijn veel mogelijkheden om vakantie te 
houden. We zijn een paar dagen in een wildpark 
geweest; zoiets bestond in Guinee niet echt. Uganda is 
ook een christelijk land; voor ons was het een 
bijzondere ervaring om de kerkdiensten bij te wonen. 
 

We hebben veel mensen ontmoet met wie Rembrand 
en Margreet contact hebben. We vinden het mooi om te 
zien hoe ze hun plek in het land en in de gemeenschap 
hebben gekregen. We zijn dankbaar dat we een paar 
weken hebben kunnen meegenieten van hun leven en 
werken in Uganda.  
 
 

- Margreet organiseert een MAF NL sponsorreis (feb)  
  en een ‘Living Wisdom’ cursus (maart/april). 

- Voorbereiden op ons verlof D.V. mei/juni 
- De dagelijkse vluchten door Rembrand, en andere 
  werkzaamheden op kantoor. 
- De droge tijd, waarin we altijd minder energie 
  overhouden door de warmte en droogte die  
  dit jaar extra vroeg is begonnen. 

 

 
Van de Thuisfrontcommissie 
Het was een verdrietige aanleiding waardoor het gezin 
Rodenburg afgelopen weken onverwacht in Nederland 

was. Vlak voor kerst is de vader van Margreet 
overleden. Ondanks deze verdrietige gebeurtenis was 

het goed te zien dat het de familie samenbindt en er 
liefde en harmonie is in het gezin en de familie. Wij 
wensen Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza  Gods 
troost en kracht om het verlies van hun vader, 
schoonvader en opa te dragen. 
 

Fijn om te merken en te horen dat het verder goed met 
ze gaat. Ook met de meisjes die nu echt groot worden! 
Ondanks de verdrietige omstandigheden was het mooi 
om het gezin met de kerstdagen in de thuisgemeente 
te ontmoeten en gezamenlijk het (kinder)kerstfeest te 

vieren. 
 

Over enkele maanden zal het gezin Rodenburg voor 
hun tweejaarlijkse verlofperiode voor langere tijd in 

Nederland zijn. Als thuisfrontcommissie wijzen we 

graag op de ontmoetingsdag die we voor hen 
organiseren. Zie onderstaand voor meer details. Mocht 
u vragen hebben of uw medewerking willen verlenen, 
neem dan contact met de thuisfrontcommissie op. Het 
gezin Rodenburg hoopt u zaterdag 20 mei 2017 te 
ontmoeten! U komt toch ook? 

 

20 mei 2017 
Ontmoetingsdag 

Met kinderprogramma! 
 

15.00 inloop & ontmoeting 
16.30 presentatie 

17.30 maaltijd 
20.00 einde 

 
 

Driestar educatief 

Gouda 
 

 

Met hartelijke groet,   
De Thuisfrontcommissie 
 

Mailadres thuisfrontcommissie: thuisfront@rodenburgflyer.nl  

Telefoon thuisfrontcommissie: 06-411 96 454 

Website www.rodenburgflyer.nl Facebook: Rodenburgflyer  
 
 

 

De dingen hiernaast zullen ons bezighouden de 

komende tijd, gebed gevraagd! 
 
Hartelijke groeten uit Kampala! 
 
Rembrand, Margreet,  
Lisa en Thirza 
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