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Beste familie, vrienden en bekenden,
Ons laatste bericht vanuit Engeland. In deze
nieuwsbrief geven we u een terugblik op een
jaar Bijbelschool in Engeland, een vooruitblik
op de vliegschool in Canada en alles wat daar
tussenin zit.
Redcliffe
Nu we terug kijken op alles wat we dit jaar
geleerd hebben, zijn we ontzettend blij dat we
hier de Bijbelschool hebben kunnen doen. We
zien het als een essentiële voorbereiding op
het wonen, werken en leven in een ander land;
we hebben veel van en met God kunnen leren,
we hebben veel geleerd over andere culturen,
onze eigen cultuur, cultuurshock, (de)integratie, ontwikkelingswerk, praktische hulp,
andere godsdiensten, evangelisatie, en we
hebben in dit alles de ruimte gekregen om
onze eigen visie verder te ontwikkelen. We
zijn ons gaan realiseren dat relaties heel veel
belangrijker zijn dan het vervullen van taken in
zo goed als alle landen waar MAF werkt.
Het einde van de Bijbelschool betekend zeker
niet dat wat we gehoord hebben we volledig
onder de knie hebben. Het is een (goed) begin
van een waarschijnlijk levenslang leerproces,
wat we samen met God in willen gaan.
Laatste weken
De laatste weken (tot ons vertrek op vrijdag 5
juni) zullen in het teken staan van afsluiten en
afscheid nemen. De laatste verslagen zijn net
ingeleverd. We zullen onze tijd gebruiken om
boeken te lezen die nog op ons lijstje staan,
onze spullen inpakken (en opruimen) en tijd
door
te
brengen met
vrienden
van
school.
We
vonden het
fantastisch
om met
mensen
van zoveel
verschillende

culturen samen te wonen en te leven.
Hierdoor hebben we in een korte tijd veel
mensen (en culturen) goed leren kennen.
Ook geven we onze Rwandese buurkinderen
een aantal zwemlessen.

Onze Rwandese buren

Website
Onze website is sinds kort ook in het Engels
beschikbaar. We hebben dit gedaan vanwege
de vrienden die we hebben gemaakt in
Engeland, maar ook omdat onze kerk in
Amsterdam Engelstalig is.
Nederland
Van 5 juni tot en met 25 augustus zijn we in
Nederland. We zullen dan weer in ons eigen
huisje in Amsterdam gaan wonen. Dit hadden
we gedurende de Bijbelschool verhuurd.
In Nederland hopen we beiden een aantal
dagen in de week te gaan werken. Noortje
gaat werken op een kinderdagverblijf in
Amsterdam. Marijn hoopt in de kleine luchtvaart aan de slag te gaan en wacht op dit
moment nog op antwoord.
Ook moeten we onze spullen uitzoeken en
zullen we veel moeten verkopen, wegdoen of
op moeten slaan. Dit omdat de kans klein is
dat we na Canada nog terug kunnen in ons
eigen huis.
Daarnaast hebben we presentaties gepland en
zullen we uiteraard proberen zoveel mogelijk
mensen te spreken en tijd met familie en
vrienden door te brengen.

Canada
Allereerst ontzettend bedankt voor alle
mensen die ons gesteund hebben, zowel in
gebed als financieel. We hebben het complete
eerste jaar van de vliegschool kunnen betalen!
Dit was onder andere nodig voor onze visum
aanvraag, die op dit moment in volle gang is.
Onze tickets zijn geboekt, er is een appartement voor ons beschikbaar en de berichten
(van collega’s in opleiding) over de kwaliteit
van de opleiding zijn veelbelovend.
Noortje hoopt te gaan werken in het
onderwijs, als oppas of met kinderen in een
lokale kerk. We zijn hard aan het zoeken naar
werk, maar het is vrij lastig om dit op afstand
te doen en de strenge regels in Canada maken
dit allemaal niet makkelijker. Willen jullie
bidden dat Noortje iets zal vinden?
We hebben zin om weer naar Nederland te
gaan en iedereen te zien en te spreken.
Nogmaals bedankt voor jullie betrokkenheid
en hopelijk to snel.

From the rising of the sun to the place where it sets, the name
of the LORD is to be praised (Psalm 113:3)
Grandioze zonsondergang in Engeland

Contactgegevens in Nederland:
Meerhuizenstraat 11B
1078 TE Amsterdam
020-6732263
marijnnoortje@gmail.com

Marijn en Noortje
-wij gouden u op de hoogte-

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.

