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Inleiding
Een nieuw jaar, met nieuwe stappen richting
daadwerkelijke uitzending. We zijn benieuwd wat er
allemaal precies gaat gebeuren! In deze nieuwsbrief
weer een update van onze plannen, acties, gebeds- en
dankpunten.
Geboorte Ruben
Op maandag 26 januari 2015 is onze tweede zoon
geboren! We noemen hem Ruben. Wat een prachtig
nieuw wonder mogen wij in ons gezin verwelkomen. We
zijn dankbaar dat alles goed is gegaan tijdens de
bevalling en dat het prima gaat met Harriëtte en Ruben.
Micha kan niet stoppen met kusjes geven en is terecht
de trotse grote broer.

Inschrijving Redcliffe College
In september start de bijbelschool in Engeland. We
hebben gekozen voor Redcliffe College. Dat betekent
dat we in september naar Birmingham gaan verhuizen.
We zullen daar twee periodes volgen van elk vier
maanden. We hebben erg veel zin in het zetten van deze
nieuwe stap. Onze eerste ervaring met het wonen en

leven in het buitenland en dan ook nog eens met veel
verschillende culturen. We zijn benieuwd hoe het met
de jongens zal gaan op de opvang, welke vakken we
precies aangeboden krijgen en hoe het voelt om via
Skype een verjaardag mee te vieren.
Huren van ons huis
Door onze tijdelijke verhuizing naar Engeland staat ons
huurhuis in Laag Zuthem leeg van september 2015 tot
april 2016. Weet u toevallig mensen die graag in ons
mooie dorp willen wonen? En die een woning, met 3
slaapkamers en een zolder, al dan niet gemeubileerd
willen huren van ons? Meer informatie kunt u gerust bij
ons opvragen. Het zou fijn zijn als ons huis in goede
handen is en een deel van de financiële lasten gedeeld
kunnen worden.
Vervolg vliegopleiding Wilfred
Wilfred is net begonnen met het vervolgen van zijn
vliegopleiding. Na een relatief rustige periode mag hij nu
weer knallen met het halen van zijn Instrument Rating.
Deze opleiding is er helemaal op gericht Wilfred op enkel
instrumenten in een vliegtuig te laten vliegen (dus
zonder zicht). Begin maart heeft Wilfred daarom als start
van deze nieuwe opleiding een week de grondschool
gevolgd bij AIS Flight Acadamy in Lelystad. Vijf dagen
theorieles als inleiding, om straks bij het vliegen van te
profiteren. Als afsluiting moest Wilfred een
praktijkopdracht doen en een theoretische test maken.
De theoretische test is gehaald (met 84%). Het resultaat
van de praktijkopdracht is nog niet bekend.
De komende weken zullen een aantal nachtvluchten
volgen. Daarna training in een simulator om te wennen
aan het vliegen op alleen de metertjes. Later volgt ook
het echte vliegen. Het is leuk om weer bezig te zijn met
de vliegopleiding, tegelijkertijd ook intensief met het
gezinsleven en allerlei overige activiteiten!

Flessenactie
Sinds januari 2015 zijn we begonnen met het ophalen
van statiegeldflessen en kratten in Laag Zuthem. Elke
eerste donderdag van de maand gaan we met hulp van
vrijwilligers langs de deuren om daar alle tassen met
flessen te verzamelen. De opbrengst is meer dan we
hadden verwacht: tot nu toe is namelijk in drie maanden
tijd al 600 euro opgehaald! Wij zijn bijzonder blij met
deze extra boost voor ons steunfonds. Daarnaast zijn we
alle vrijwilligers zeer dankbaar voor hun hulp!

Bij al deze activiteiten willen we onder andere deze
kaarten verkopen. Mirjam van der Vegte heeft deze
speciaal voor ons gemaakt. Heeft u interesse? Laat het
ons dan weten! Een pakje van 6 kaarten kost 5 euro.

Financiën tot nu toe
Over een jaar gerekend krijgen we nu 18.000 euro
binnen aan structurele giften op ons steunfonds. Op dit
moment betalen we de vliegopleiding van Wilfred vanuit
ons eigen spaargeld. Dit spaargeld is niet genoeg om ook
de bijbelschool van te betalen. Dat betekent dat we
vanaf september 2015 gaan leven vanuit ons
steunfonds.

Wilt u danken voor…
1. De geboorte van onze zoon Ruben
2. Het behalen van de theoretische test van
Wilfred
3. Alle vrijwilligers die zich voor ons inzetten.
4. Het geld wat is toegezegd.

Komende activiteiten
Op 27 april (koningsdag) hopen we weer een
badeendjesrace te organiseren in Laag Zuthem. Vorig
jaar won een neefje van Wilfred en inmiddels heeft die
familie al een leuke rondvlucht gemaakt met Wilfred.
Ook dit jaar mag de winnaar van de race weer mee met
Wilfred. Daarnaast hebben we iets flitsend bedacht voor
bij de stand. Benieuwd? Kom gezellig langs!
Op 6 juni wordt in Laag Zuthem een rommelmarkt
georganiseerd. Ook daar zullen we met een kraampje
aanwezig zijn.
Op 30 augustus hopen we een Knigge-zondag in onze
gemeente te organiseren met workshops.

Wilt u bidden voor…
1. Onze inschrijving bij Redcliffe College.
2. Het verhuren van ons huis
3. Het verkrijgen van de benodigde financiën.

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
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