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Inleiding 
Wat vliegt een jaar voorbij! Vorig jaar waren we net 
terug uit Papoea, onder de indruk van hun cultuur en 
alle prachtige mensen die we mochten ontmoeten. Nu 
zijn we bezig om alles op te starten en acties te 
bedenken. En wat mochten we al veel bereiken! 
 
Nieuw leven 
Wij zijn heel blij dat wij mogen delen dat Harriëtte in 
verwachting is. Net nadat onze vorige nieuwsbrief uit 
kwam, mochten we dit mooie nieuws ontvangen. 
Harriëtte is eind januari uitgerekend en zowel met haar 
als met de baby gaat het goed. Wat een wonder toch 
altijd: nieuw leven dat ontstaat uit de liefde voor 
elkaar. 
 
Geslaagd pannenkoekenhuis 
Zaterdag 30 augustus werd er een pannenkoekenhuis 
in Laag Zuthem georganiseerd door 21 jongeren. De 
organisatie was tot in de puntjes geregeld. Mensen 
konden aanschuiven gedurende 3 rondes en onbeperkt 
pannenkoeken eten. Het was fantastisch om te zien 
hoe de vrijwilligers zich inzetten en hoeveel mensen er 
kwamen eten. In totaal werd er het prachtige bedrag 
van 2375 euro opgehaald voor de vliegopleiding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiën tot nu toe 
We vinden acties zoals het pannenkoekenhuis super. 
Maar we zijn ook ontzettend blij met structurele giften: 
mensen die maandelijks een bedrag op onze MAF 
rekening (laten) storten. Over een jaar gerekend krijgen 
we nu 17.000 euro binnen aan structurele giften. We 
worden stil van de wetenschap dat zo veel mensen ons 
steunen. Ontzettend bedankt daarvoor. MAF kan ons 
alleen uitzenden als we laten zien dat er genoeg 
mensen zijn die ons structureel steunen. Jullie helpen 
ons enorm hierin! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep vrijwilligers 
De thuisfrontcommissie biedt ondersteuning aan ons 
met presentaties, acties en gebed. We zijn erg blij en 
dankbaar met het team.  
Vooral bij de uitvoer van acties kan de commissie hulp 
gebruiken. Denk daarbij aan het opbouwen van een 
stand, mensen verwelkomen, brieven vouwen. Kortom 
allerlei hand en span diensten waarvan er vast wel 
eentje bij jou past.  
 
Wil jij ons 1 of 2 keer per jaar een dagdeel helpen?  
Mail naar tfc@deknigges.nl voor meer info en/of 
aanmelden. 
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Studie afgerond 
Eind september heeft Wilfred weer examens gedaan 
voor zijn beroepsbrevet. Op de planning stonden de 
laatste drie examens. Op het moment van schrijven is 
de uitslag nog niet definitief, maar de voorlopige uitslag 
is, dat alle drie de examens (ruim) gehaald zijn en 
daarmee het theoriegedeelte helemaal klaar is! In 
totaal heeft de studie twee jaar gekost. Misschien iets 
langer dan gepland, maar wel met een beter resultaat 
dan gedacht. We zijn dankbaar dat het mocht lukken.  

 
Hoe nu verder 
Mensen vragen ons wat nu de volgende stappen zijn. 
Hiernaast hebben we een globale planning van hoe wij 
op dit moment hopen dat het traject verder zal gaan. 
De planning is heel globaal en staat niet vast. We doen 
elke keer een stapje. Tussen de vier stappen die hier te 
zien zijn, zitten nog verschillende kleine stapjes die 
genomen moeten worden. In latere nieuwsbrieven 
zullen we die punten noemen en uitleggen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief en het 
meeleven. We zien graag uw reactie op onze website, 
Facebook of via de mail. 
 
Hartelijke groet, 
Wilfred & Harriëtte 
 
 

Wilt u danken voor… 
1. De drie examens die gehaald zijn door 

Wilfred. 
2. Alle vrijwilligers die zich voor ons inzetten. 
3. Het geld wat is toegezegd. 

 
Wilt u bidden voor… 

1. Ons tweede kindje die we in januari 2015 
mogen verwachten. 

2. Energie om weer op te laden voor de 
praktijkopleidingen. 

3. Het verkrijgen van de benodigde financiën.  
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