Nieuws

MARKUS 16:15, Ga heen in heel de
wereld, predik het Evangelie aan alle
schepselen.

MART-JAN &
TALITHA
JOY, MICHA

Stap voor stap...
Het is hoog tijd jullie weer
op de hoogte te brengen
van de stand van zaken!
Pfoe.. wat hebben we veel reacties
gehad na onze eerste nieuwsbrief. Het doet
ons echt goed dat jullie zo meeleven! We
willen jullie graag weer iets vertellen over
de dingen die langzaam maar zeker helder
worden. In deze ‘Nieuws’ willen we het
speciaal hebben over de vorming van het
TFT en over de bijbelschool.
We zijn de afgelopen periode vaak en
op veel verschillende manieren bemoedigd:
bijzondere diensten waarin de Heer ons
bevestigt en aanspoort; veel bezoek, mooie
(nieuwe) contacten en gesprekken, waarin
we mochten delen hoe groot de Heer is.
Met Joy en Micha gaat het in het
proces tot nu toe gelukkig ook goed. Het is
een uitdaging om hen op de juiste tijd en
wijze mee te nemen in alles wat speelt!
Zeker Joy heeft dingen al goed door:
‘Mama, gaan we vandaag het huis
verkopen?’ ‘Straks gaan we naar Engeland
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hè, door de tunnel en daar is een heeeeele
grote school met veel kindjes en een
glijbaan!’
Alerte lezers hebben vast al gezien dat
we de ‘C’ van TFC (thuis front commissie)
vervangen hebben door de ‘T’ van Team.
Dat vinden we beter passen. Omdat wij
straks zo ver weg zijn, is het belangrijk een
team te hebben dat als het ware de schakel
vormt tussen jullie, als onze ‘achterban’, en
ons, als gezin, in Engeland en straks ook in
Azië.
Daarmee hebben we ook direct de kern
te pakken waar het bij een TFT om draait.
Het TFT neemt een reeks praktische zaken uit
handen zodat wij meer tijd over houden
voor het werk daar en de contacten die we
hebben zowel op ‘het veld’ als in Nederland
en daarbuiten. We vinden het heel mooi om
te zien hoe dit team zich inmiddels begint te
vormen. De Heer brengt mensen bij elkaar
en we zijn vol vertrouwen dat we uiteindelijk
een compleet team zullen hebben wat een
echt thuisfront zal kunnen en mogen zijn.
We hopen dat we in de volgende ‘Nieuws’
ons TFT aan jullie mogen voorstellen.
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Op de volgende pagina lezen jullie
meer over de bijbelschool die we hopen te
volgen en waar we in januari of september
zouden kunnen instromen. We hebben de
Heer gevraagd of Hij, ook door middel van
de verkoop van ons huis, zou willen
aangeven wat Zijn tijd is. Inmiddels is helder
geworden dat we niet meer in januari naar
de bijbelschool (kunnen) gaan. We hebben
twee belangstellenden voor verkoop en
twee voor verhuur gehad maar die opties
zijn inmiddels van de baan. Ook dit ligt in
Gods hand. Hij heeft het overzicht.
We willen niets anders en niets liever
dan op Zijn weg gaan, en op Zijn tijd de
werken doen die Hij heeft voorbereid (Efeze
2:10).

Graag willen we proberen jullie ongeveer 6x per jaar via deze nieuwsbrief op de
hoogte te houden van de dingen die spelen, dingen waarvoor jullie mee kunnen bidden
en natuurlijk danken.
Deze nieuwsbrief mag zonder toestemming doorgestuurd worden aan anderen.
Aanmelden of afmelden voor voor deze nieuwsbrief kan via amvdmaas@me.com
Neem bij andere vragen of opmerkingen gerust even contact op!

Gebed
Wij zijn ons bewust dat
gebed de motor is van elk
werk dat voor de Heer
gedaan mag worden. Mogen
we jullie daarom vragen mee
te bidden?
Weet: “Een krachtig gebed
van een rechtvaardige brengt
veel tot stand.”(Jakobus
5:16)

Dank

Gebed

Verhoord

3

6

5

Dank mee dat we de Heer
mogen kennen, we samen
Zijn kinderen mogen zijn en
dat onze hemelse Vader
zorgt!

Bid mee dat de vorming van
het TFT verder goed mag
verlopen en dat er een sterk
TFT komt te staan. We zijn de
Heer dankbaar voor wat Hij
tot nu toe geeft.

We hebben de afgelopen
periode de overtuiging
gekregen dat we naar de
bijbelschool Redcliffe mogen
gaan. Zie onder voor meer
info.
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Dank mee dat alle
consequenties van deze
‘stap’ geen onrust geven. We
vinden het natuurlijk wel
spannend maar hebben rust
in de Heer!

Bid mee dat het huis goed en
aan de juiste mensen
verkocht mag worden. De
huizenmarkt is niet geweldig
maar we weten dat dat voor
de Heer niets uitmaakt.

De Heer heeft inmiddels al
een deel van de TFT
gegeven, waar we heel
dankbaar voor zijn.

7

9

Dank mee voor de vele
positieve reacties die we
krijgen en de mogelijkheden
om te delen met anderen wat
de Heer doet!

Bid mee dat we ons in alle
zaken goed mogen
voorbereiden. Denk aan
scholing voor de kids, land
oriëntatie, contacten, enz.

Redcliffe College
Redcliffe College is een cross-culturele
bijbelschool in Engeland die als doel heeft
om mensen voor te bereiden op
‘zendingswerk’. Het gaat daarbij om twee
dingen: enerzijds om een stuk ‘theologie &
missiologie’, aan de andere kant (en dat is
voor ons het belangrijkst) om een stuk
interculturele vorming.
We gaan straks, zoals het er nu uitziet
voor langere tijd, vanuit een westerse cultuur
naar een Aziatische cultuur om daar te leven
en te werken. Vaak leef je daar ook weer
met verschillende culturen om je heen
doordat mensen waarmee wordt
samengewerkt uit verschillende landen
komen. Dit is een enorme verandering
waarbij een goede voorbereiding van
belang is. We horen van verschillende
mensen terug dat ze de voorbereidingstijd
op de bijbelschool als heel positief en
waardevol (hebben) ervaren. Het
overstappen naar de Engelse cultuur is voor
de meesten al een goede oefening. En
daarnaast hebben wij het opfrissen en
uitbreiden van onze Engelse
taalvaardigheden straks hard nodig. We
gaan namelijk de taalstudie in Azië
oppakken vanuit het Engels :-).
Naast de verschillende studies die
gevolgd kunnen worden en waarbij je je
specifiek kunt richten op het werk dat je gaat

doen, is het leven als gezin op een
bijbelschool ook al een leerschool en
uitdaging. Leven in een ‘community’ met
zoveel verschillende culturen om je heen...
Naast het ‘normale’ gezinsleven zijn er, als
onderdeel van je studie, taken die je op je
neemt, opdrachten die je samen maakt,
missies die je in de omgeving doet en nog
veel meer. Al met al een hele ervaring! We
zien er enorm naar uit.
Er zijn veel faciliteiten voor gezinnen
met kinderen. Er zijn kleine appartementen
speciaal voor gezinnen. Zo heb je als gezin
een plekje waar je je terug kunt trekken en
waar je even tijd met elkaar kunt hebben.
Voor Talitha is er de mogelijkheid om de
studie gedeeltelijk te volgen en daarnaast
gewoon voor de kinderen te zorgen.
Laatst had ik (MJ) de gelegenheid om
even op de bijbelschool te kijken. Erg gaaf.
Je kunt veel uit een brochure halen,
referenties van anderen opvragen, maar er
zijn en de sfeer proeven zegt vaak veel
meer. Zo was het ook in dit geval. Ik vond
het erg bemoedigend om ook hier zoveel
(jonge) mensen te zien die zich gezamenlijk
inzetten om hun leven te stellen in dienst van
de Heer!
Kijk voor nog meer informatie over
Redcliffe College op www.redcliffe.org

OMF staat voor Overseas Mission
Fellowship (6 jaar geleden is OZG
overgegaan in OMF). OMF werkt in
Azië, in landen als China, Mongolië,
Japan, Vietnam, Laos, Cambodja,
Thailand en Maleisië. OMF is vooral
bezig met het brengen van het
Evangelie aan mensen die het nog
nooit gehoord hebben, het
‘discipelen’ van de mensen die
Christus hebben aangenomen en het
helpen van de lokale kerk.
(www.omf.org)

