No. 14 December 2011
Beste familie, vrienden en bekenden,

Meet en Greet
1 plaatje zegt meer dan 1000
woorden en daarom willen
we u met al uw vrienden,
bekenden en MAF enthousiastelingen uitnodigen voor
een ontmoetingsdag bij u in
de buurt. We vertellen u daar
graag over de laatste twee
jaar en over onze toekomst
met MAF.

Sinds 19 november zijn we weer
op Nederlandse bodem. Grappig
om te zien dat we zelfs weer
moeten wennen aan ons eigen
land; smalle wegen, een kleine
koelkast, ander geld, snackbars
en regen in december. We zijn
blij in Nederland te zijn, met de
mogelijkheid om iedereen weer
in levende lijve te kunnen
ontmoeten!

Zeeland 13 januari
Adullamkerk Waarde
Meezeweg 2a, Waarde
inloop 1930h, begin 2000h

tend goed met al het reizen.
Ondanks iedere nacht een ander
bed,
nieuwe
mensen
en
verschillende oppassers bleef hij
vrolijk!

Dieren 19 januari
Evangelische Gem Dieren
Edyweg 6, Spankeren
inloop 1930h, begin 2000h

Amsterdam 2 februari
XRDS ministry center
Buitenplein 55, Amstelveen
inloop 1930h, begin 2000h
Uiteraard is ook meer dan
voldoende tijd om ons te
spreken

Voor meer informatie over
presentaties, kijk op
www.marijnennoortje.nl/
presentaties

Judah mocht even in de cockpit zitten

van de TFC

De laatste weken
Twee
weken
voordat
we
vertrokken uit Alberta Canada
heeft Marijn zijn MAF vliegtest
gehaald. Daarna hebben we ons
huis leeg verkocht, alles wat
overbleef
ingepakt,
afscheid
genomen en zijn we weggevlogen. Het was een dubbel gevoel om afscheid te nemen; aan
de ene kant hadden we heel erg
veel zin om naar Nederland te
gaan en aan de andere kant laten
we veel goede vrienden achter in
Canada. Waarschijnlijk zullen we
weinig van hen weer gaan zien.
Vervolgens zijn we naar Ontario
gegaan waar we een week familie
hebben bezocht en daarna zijn
we 2 weken bij MAF Canada
geweest. Judah deed het ontzet-

U kunt nog meer meeleven door
mee te bidden. Als TFC sturen we
regelmatig een korte mail met
gebedspunten die we krijgen van
Marijn en Noortje. U kunt zich voor
deze mail aanmelden via:
gebed@marijnennoortje.nl

MAF Canada
Het programma in Angola, waar
we naar toe gaan wordt door
MAF Canada gerund. We waren
bij MAFC om de mensen op
kantoor beter te leren kennen.
We hebben veel geleerd over het
geven van presentaties en alles
wat daarbij komt kijken. Ook
hebben we veel praktische
handvatten gekregen voor het
leven in een ontwikkelingsland.
Al met al twee heel goede weken.
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Hoe lang blijven jullie in Nederland?
We hopen in het voorjaar van 2012 naar
Portugal te gaan om daar Portugees te leren.
van de TFC

Marijn en Noortje worden door MAF pas
uitgezonden naar Angola als er voldoende
financiële support is. De taalstudie in Portugal is
onderdeel van deze uitzending.
De kosten van de uitzending naar Angola komen
uit op ongeveer €52000.- per jaar. Voor uitzending
moet minimaal €45.000 aan support
binnenkomen (zie giften schijf). Voor MAF is het
erg belangrijk dat het grootste gedeelte hiervan is
geregeld doormiddel van automatische incasso via
MAF Nederland. Op dit moment staat de teller
aan financiële support op ongeveer €30.000 euro.
Support geven via automatische incasso? Ga naar
www.maf.nl of vul een van de formulieren in bij
een presentatie.

Wat doen jullie in Nederland?
Nu we in Nederland zijn willen we zoveel
mogelijk tijd door brengen met familie en
vrienden die we lang niet hebben gezien. En
willen we mensen bij ons werk voor MAF
betrekken, zowel spiritueel, emotioneel als
financieel.
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Huidige stand

58%

Met vriendelijke groet,

van de TFC

Maar wat kunt u doen in Nederland?
U kunt helpen, door mee te leven, mee te bidden,
mee te sponsoren. Maar u kunt ook in actie
komen. Heeft u een goed idee om geld te
verdienen? Heeft u een mooi plan om meer
mensen mee te laten leven met Marijn en
Noortje. Mail het ons en maak kans op een
vliegtuigrit in een echt MAF-vliegtuig. Mail het
idee naar actie@marijnennoortje.nl

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Goud. 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 Marijn & Noortje 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 65, 3840 AB
Harderwijk. Vermeld daarbij dat het om de familie Goud gaat.

