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“We zien er naar uit om met jullie samen te werken…”
Dat was de zin waarmee de e-mail begon die we kregen als bevestiging op het
sollicitatiegesprek wat we eind oktober hebben gehad met MAF Amerika. Het was
een open en ontspannen gesprek en voor ons de eerste kennismaking met onze
werkgever. Het sollicitatiecomité zijn mensen die jarenlange ervaring hebben op het
veld. Op basis van het gesprek en de informatie die ze vanuit MAF Nederland hebben
gekregen, zijn we begin november aangenomen. Opnieuw een mooie stap in het hele
proces!
Inpakken
Als u deze nieuwsbrief in handen krijgt, zijn we net vertrokken richting Engeland en
hebben we een tijd achter de rug van inpakken, uitzoeken en het verdelen van
spullen. Zoals bij elke verhuizing moet je beslissingen maken of je spullen nog wilt
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bewaren of niet. Maar in onze situatie is de keuze: willen we het opslaan, laten
 Wilt u danken dat we
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MAF Amerika?
En dat is nog best lastig. De spullen die verscheept worden, zullen we pas over ca. 1 ½
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jaar weer terugzien. Maar tegelijk kan niet alles in de koffer, dus een goede afweging
operatie van Lydia
hierin maken is een heel werk. Met het uitzoeken komt er weer een heel leven aan
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lastig omdat het herinneringen naar boven brengt. In dit alles merken we ook dat de
gekregen om alles in te
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pakken, ondanks de
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Operatie
Vorig jaar heeft Lydia bij een aanrijding met een scooter haar sleutelbeen gebroken. Normaal gesproken hoeft dit
niet altijd geopereerd te worden, maar het herstel verliep niet zoals gedacht, waardoor een operatie toch nodig
was. De operatie is inmiddels achter de rug en we zijn erg dankbaar dat dit goed is verlopen. Lydia moet nog
revalideren, waarbij ze de schouder niet mag belasten. Lastig voor nu, maar zeker voor de goede zaak! We hopen
dat de pijn hiermee nu voorgoed verleden tijd gaat zijn.
Corona

“Wees nooit bang om een
onbekende toekomst te
leggen in de handen van
een bekende God”
Corrie ten Boom

Bijbelschool

Een dag na de operatie van Lydia bleek Willem corona te
hebben. Helaas kregen Lydia en Leah het een halve week later
ook, ondanks de maatregelen die we hadden getroffen met
zelfisolatie in hoeverre dat mogelijk was. Gelukkig hebben we
allemaal milde klachten en blijft het beperkt tot hoesten,
verkoudheid, keelpijn en moeheid. Op het moment dat we dit
schrijven, zitten we in quarantaine en is het spannend wanneer
we weer eruit kunnen. Zeker met ons op handen staande
vertrek naar Engeland.

Als u dit leest zitten we dus in Engeland op de Bijbelschool. We gaan hier
eerst 14 dagen in quarantaine, wat betekent dat we op onze kamer moeten
blijven en per dag een half uurtje naar buiten mogen voor een wandeling
op het terrein. Ons eten wordt elke dag voor de deur gezet en in onze
kamer zullen we ons proberen te vermaken. We hebben inmiddels ervaring
opgedaan, dus dat moet helemaal goedkomen!
Op 6 januari start de Bijbelschool. We kijken uit naar het onderwijs, het
samen leven in een community en alles wat ons te wachten staat. In de
volgende nieuwsbrief hopen we u erover te kunnen vertellen.

Van de TFC
De afgelopen weken hebben we de speculaasactie gehouden met speculaastaartjes
en speculaaspoppen. Het was een succes, we hebben veel bestellingen gehad!
Vanuit de kerkelijke gemeente van Willem en Lydia, maar ook vanuit regio's verder
weg zoals Elspeet, Ermelo en Putten. Daarbij zijn er ook poppen en taartjes door
bedrijven uitgedeeld als relatiegeschenk, erg leuk! De actie heeft een totaalbedrag van € 1.264,50 opgebracht,
waar we blij en dankbaar voor zijn. Ook heeft Lydia de Bruijn met een ‘namen punnik’ actie € 420,15 opgehaald!
Hartelijk bedankt voor uw bestellingen!
We zijn als TFC dankbaar voor alle giften die we in de afgelopen tijd hebben gekregen! Door uw steun kan de
familie De Bruijn zich gaan inzetten voor de mensen in Papoea Indonesië. Op dit moment is er ca. 40%
structurele steun toegezegd. Dit is nog niet voldoende om uitgezonden te worden. Daarom willen we u vragen
om, als u dit nog niet doet, familie De Bruijn structureel financieel te steunen.

Als er 50 mensen zijn die 25 euro per maand willen geven,
kan de familie De Bruijn worden uitgezonden.
Helpt u mee?!

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie De Bruijn. De verzending van de nieuwsbrief wordt verzorgd
door de thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Willem & Lydia als
supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u
doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie De Bruijn gaat.

