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Beste familie, vrienden en bekenden,
We hebben ontzettend mooi nieuws. We
veel andere klanken en veel verschillende
hebben een dochter: Salomé! Ze is geboren
vervoegingen van werkwoorden. Ook zijn alle
op 19 juni in het ziekenhuis in Ede. Het was
zelfstandig naamwoorden mannelijk of
een voorspoedige beval- We hebben een dochter: Salomé vrouwelijk en veranderen
ling en Noortje is al goed
veel
andere
woorden
Ze is geboren op 19 juni...
opgeknapt. Salomé is
mee.
Kortom
een
een gezonde en tevreden baby. Echt heel
uitdaging om de taal goed te leren (uit)
bijzonder hoe God zo’n klein leventje vormt,
spreken.
Hem komt alle eer toe. Judah is ook blij met
zijn zusje en wil graag kusjes geven. Ook is
hij erg bezorgd als hij haar hoort en gaat
dan graag even kijken.
Ontzettend bedankt voor alle leuke, mooie,
lieve berichtjes, kaarten en cadeautjes!

We wonen nu tijdelijk in Rhenen voor de
maanden juni en juli. We zijn blij dat we in
deze periode in Nederland kunnen zijn,
dichtbij familie en vrienden. Begin augustus
hopen we weer terug naar Portugal te gaan
om onze taalstudie te vervolgen t/m eind
januari (6 maanden).
Portugal
In de twee maanden dat we in Portugal
waren, hebben we een goede start gemaakt
met het leren van Portugees. De taal kent

In de Portugese schoolbanken

We kunnen straks weer op dezelfde plek
wonen bij een Bijbelschool in het dorpje
Santo Antão do Tojal. Vanaf daar gingen we
doordeweeks voor taalstudie met de bus
naar Loures, wat net ten Noorden van

Van de TFC
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd om Marijn en Noortje het laatste financiële
duwtje in de rug te geven om op uitzending te gaan. Hieruit volgde een mooi aantal extra
giften. Wij willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken. Uw
steun, in de vorm van gebed, medeleven en geld, blijft nog steeds hard nodig.

Lissabon ligt. Elke dag hadden we 2 uur les,
en ondertussen sliep Judah. Doordat we met
de bus reisden kwamen we veel mensen
tegen en konden we de taal goed oefenen.
Met Judah hadden we extra veel aanspraak
en straks waarschijnlijk nog meer met een
klein baby’tje.
We wensen iedereen een hele goede zomer
en vakantie!
Met vriendelijke groet,
Marijn, Noortje, Judah en Salomé Goud
-wij Gouden u op de hoogte-

Ons huisje in Portugal

Even shoppen

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.

