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Inleiding
“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God
onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u,
die één bent met Christus Jezus, verlangt.”
(1 Thessalonicenzen 5:17). Danken en bidden, onder alle
omstandigheden. Dat is iets waar we bij “All Nations”
veel over mochten leren. Bij dezen weer een update!

kennen waarvan we erg hebben genoten en veel hebben
mogen leren. We hebben verschillende lessen gevolgd,
niet alleen over de Bijbel, maar ook over pastorale zorg,
drama, islam en natuurlijk heel veel over zending
gehoord. Daarnaast zijn we druk geweest met alle
praktische lessen. We hebben veel tijd mogen
doorbrengen met God en met ons gezin.

“All Nations”
We naderen het einde van onze tijd bij “All Nations”. De
afgelopen 7 maanden zijn omgevlogen. We kunnen bijna
niet geloven dat we straks weer met ons gezinnetje in
Laag Zuthem zijn, alle maaltijden weer zelf zullen koken
en het alleen met ons gezin zullen opeten.

Ook heel belangrijk: tijd met het gezin.

Voordelen van de community: iedereen zorgt voor onze kinderen.

Wat hebben we hier in Engeland veel gekregen. We
hebben heel veel tijd met mensen uit andere culturen
doorgebracht en gezien welke keuzes zij maken in het
leven. We hebben hier mooie mensen mogen leren

We voelen ons rijk met zoveel cadeaus die we mochten
ontvangen. Tegelijk was het ook niet altijd makkelijk:
bijna alles gezamenlijk, de jongens en wij zelf in transitie
tijd, het niet aanwezig kunnen zijn bij de begrafenis van
een familielid en bij familieweekend, veel (heel veel)
Engels waar we wel eens moe van werden en de Engelse
veiligheidsregels (met name rondom de kinderen) zijn
enorm strikt. Goed om te ervaren, want hoe mooi onze
uitzending straks ook lijkt, ook dat zal niet altijd
makkelijk zijn. Toch kunnen we van harte zeggen dat we
blij zijn met de tijd die we hier hebben doorgebracht. Dat
we nu nog beter weten wat onze roeping is, waarom we
dit doen en voor Wie we dit doen.

April

Oktober?

November?

Mei

Augustus?

Januari?

Mei?

Globale planning voor komend jaar.

Hoe nu verder?
Eerst komen we weer terug in Nederland. Wat kijken we
er naar uit jullie weer te ontmoeten! We gaan weer
gewoon in ons eigen huurhuisje in Laag Zuthem wonen
vanaf begin april. De komende maanden zal Harriëtte
haar werk weer oppakken (waarvan ze nu
ouderschapsverlof heeft) en de kinderen gaan die dagen
weer naar onze gastouder.
Wilfred zal vooral met vliegen bezig zijn. Allereerst moet
er een gap-test gedaan worden bij MATC (vliegschool
met ex-MAF piloten), om te kijken welke procedures
Wilfred nog beter moet trainen en waar de nadruk op
zal liggen de komende tijd. Vervolgens verwacht hij in
mei te starten met de opleiding voor het commerciële
brevet. In de tussentijd hebben we samen nog een
psychologische test. Er moeten nog best een aantal
stappen genomen worden, waarvan we de planning nog
niet zeker weten. We weten dus ook nog niet precies
wanneer we worden uitgezonden, maar we hopen dat
dit ergens in het voorjaar van 2017 zal gebeuren.
Tot slot
We vinden het bijzonder bemoedigend om al deze
stappen samen met jullie te doen. Deze uitzending is
niet iets wat wij alleen doen, we zien jullie als onze
teamgenoten. Dank voor jullie steun, acties, gebed &
giften. Weet dat we ook voor jullie bidden, dat in alles
wat je doet onze Vader alle eer krijgt.
Hartelijke groet,
Wilfred & Harriëtte
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Bericht van de Thuisfrontcommissie (TFC)
Een half jaar geleden zijn Wilfred en Harriëtte naar
Engeland vertrokken, waardoor wij als TFC mochten
ervaren hoe het is om op eigen benen te staan.
Ondanks dat het contact uiteraard aanwezig bleef,
was het tijdens vergaderingen wennen om de ideeën
en het enthousiasme van Wilfred en Harriëtte te
moeten missen.
Tijdens deze periode mochten wij ervaren dat God
door gaat met zijn plan! De vele vrijwilligers die klaar
staan om ons te ondersteunen tijdens acties,
zorgden ervoor dat er financiële middelen bleven
komen! Omdat veel vrijwilligers uit de vrienden en
kennissenkring van Wilfred en Harriëtte komen, was
het voor ons als TFC belangrijk om waar nodig kennis
te maken en contacten te onderhouden. Wij zijn dan
ook dankbaar dat wij gedurende het afgelopen half
jaar gezegend werden met ondersteuning in de vorm
van gebed, giften en het groeien van
naamsbekendheid.
De dankbaarheid van Wilfred en Harriëtte en de
zegen die wij op het werk mogen ervaren, geeft ons
als TFC energie en vertrouwen voor de jaren dat
Wilfred en Harriëtte niet in Nederland zullen zijn.
Wilt u danken voor…
1. de goede tijd die we op “All Nations” hebben
gehad.
2. de mooie contacten waarvan we genoten
hebben
3. de tijd die we aan voorbereiding mochten
besteden.
4. dat het goed gaat met de jongens.
Wilt u bidden voor…
1. dat we weer mogen wennen aan ons leven in
Nederland.
2. dat MATC en MAF ons mogen helpen om in dit
laatste jaar de ‘puntjes op de i’ te krijgen.
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