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Inleiding
Loof de Heer o mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam.
Tienduizend redenen tot dankbaarheid! Wat een
zegeningen mogen we tellen. In deze nieuwsbrief
getuigen we graag van de God die dit mogelijk maakt.
Engeland
In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat we ons
ingeschreven hebben voor Redcliffe College, een
bijbelschool in Engeland. Eind april zijn we er met een
bevriend MAF-stel wezen kijken. Zij wilden ook graag
een andere school in Engeland bekijken: All Nations.
Tijdens deze reis en in een gebedsweek na de reis, werd
het ons duidelijk dat All Nations beter bij ons gezin en
huidige situatie past dan Redcliffe. Vooral de opvang van
de kinderen is beter afgestemd op het schoolleven. Alle
voor- en nadelen afwegend, hebben we besloten toch
de inschrijving te wijzigen en voor All Nations te gaan.
Bijzonder hoe dit is gelopen!

All Nations is een grote bijbelschool waar mensen voor
een cursus van 10 weken komen, maar waar ook voltijd
opleidingen te volgen zijn. Alle studenten wonen op het
terrein, de opvang is daar ook, net als alle klaslokalen.
Ook worden er drie maaltijden per dag in een grote
kantine geserveerd.
Wij komen dus ook op het terrein te wonen in een
appartement met 3 slaapkamers voor ons gezin. Van
september tot december hopen we de speciale 10
weekse training voor missionwerkers te volgen. Van
januari tot april mogen we vrije vakken kiezen uit de
voltijd opleiding ter verdieping.
Vanaf 4 september hopen we daadwerkelijk richting
Engeland te gaan. Eerst hebben we nog ruim twee
weken vakantie en op woensdag 23 september begint
de school. We hopen al iets eerder op het terrein te gaan
wonen, zodat de jongens alvast een beetje kunnen
wennen aan de omgeving, aan het eten in de kantine en
de nieuwe bedjes.
Huurders voor ons huis
We zijn heel blij te kunnen melden dat een jong stel ons
huis wil huren voor de volledige periode. In augustus
hopen ze een baby in hun gezin te verwelkomen en het
komt hun dus prima uit dat wij het ledikantje van Ruben
op de babykamer laten staan. Ook de rest van het
meubilair willen ze graag lenen, dus dat scheelt ons heel
veel werk. We ervaren het als een grote zegen dat zij op
ons pad zijn gekomen.
Ouderschapsverlof
Harriëtte kreeg te horen dat ze voor de volledige periode
dat we op de bijbelschool zitten ouderschapsverlof mag
opnemen. We krijgen zelfs nog gedeeltelijk doorbetaald.
En als we in april weer terugkomen, mag ze weer aan de
slag op haar eigen functie. We werden er even stil van
toen we dit hoorden…

De vliegopleiding kost veel geld en MAF wil daarnaast
graag dat er 45.000 euro jaarlijks op ons steunfonds
binnen komt om alles te kunnen betalen. Deze financiële
zegen van ouderschapsverlof en het nog hebben van
een baan bij terugkomst uit Engeland maakt dat we
weer bevestiging krijgen dat God voor ons zorgt en ook
de zorgen rondom financiën wil wegnemen.

Vervolg vliegopleiding Wilfred
Wilfred heeft op 22 juli het praktijkexamen afgelegd
voor de opleiding Instrument Rating en heeft dit examen
positief afgerond. De opleiding is er helemaal op gericht
Wilfred op enkel instrumenten in een vliegtuig te laten
vliegen (dus zonder zicht naar buiten). Op onze website
kunt u een filmpje vinden van één van zijn vluchten
(cloudsurfing).

Financiën tot nu toe
Over een jaar gerekend krijgen we nu 20.000 euro
binnen aan structurele giften op ons steunfonds. We zijn
bijna op de helft van de benodigde jaarlijkse financiën!
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.

Het is fijn om telkens weer een stap verder te komen,
om na hard werken belangrijke examens en brevetten te
halen. Ook hierin ervaren we veel zegen.

Thuisfrontcommissie
Onze thuisfrontcommissie (TFC) draait op volle toeren.
Ze denken na over nieuwe acties voor dit najaar,
presentaties en de uitzwaaizondag in Laag Zuthem op 30
augustus. Het gaat zo goed met onze acties, dat we
hebben besloten om een tweede actiecoördinator te
zoeken. We zijn erg blij te kunnen melden dat Corine
Hijmissen (de oudste zus van Harriëtte) het team komt
versterken.
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Tot slot
U leest het, een nieuwsbrief volop met zegeningen. Toch
vragen we ook uw gebed, vooral rondom onze
verhuizing naar Engeland. Een nieuwe periode breekt
aan. Hoe gaan onze jongens het wonen bij All Nations
ervaren? En hoe gaat ons dagelijks leven er uit zien? Best
spannend!
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. Alle vrijwilligers die zich voor ons inzetten.
2. Het geld wat is toegezegd.
3. Het verhuren van ons huis.
4. Het gekregen ouderschapsverlof.
5. Corine die onze TFC komt versterken.
6. Wilfred’s slagen voor het IFR examen.
Wilt u bidden voor…
1. Onze tijdelijke verhuizing naar Engeland.
2. Het verkrijgen van de benodigde financiën.
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