
Familie Schenkeveld
Dick - Mardine - Samuël - Ruth - Jafeth

Bijpraten
Onze tweede nieuwsbrief ligt voor u. We willen u weer eens bijpraten
over de afgelopen periode én vooruitblikken.

Als papa piloot is, dan staat zo nu en dan een vliegmomentje met de
kinderen op het programma. Zo gingen we in de voorjaarsvakantie
een dagje met het vliegtuig naar Texel. Wat hebben we genoten! Én
beseffen we hoe bevoorrecht we zijn dat zoiets mogelijk is!

Verder zijn we in de afgelopen tijd ook bezig geweest met het plannen
van allerlei zaken. Wat gaan we met het huis doen? Hoe gaat het
straks in Engeland en wat moet daarvoor geregeld worden? Welke
voorbereidingen moeten we nu al plannen? Hoe zit het eigenlijk met
reisvaccinaties? Gele koorts? Malaria? Zo leren we meer en meer over
het leven en werken in de tropen, maar zijn we ook bezig met veel
praktische voorbereidingen.
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Engeland
Half september hopen we onze tas in te pakken om 3 maanden naar
Engeland te gaan. We hopen dan naar de All Nations Christian College
in Ware te gaan. Op deze Bijbelschool zullen we meer leren over
zending én het leven en werken in een andere cultuur.
Voor Brexit konden de kinderen dan in die periode naar een
plaatselijke school. Na Brexit is dat niet meer mogelijk. Een optie is
dan om een 'family friend' mee te nemen vanuit NL. In de uren dat wij
samen les krijgen, geeft deze de kinderen les. Dit was voor ons zeker
ook een gebedszaak! Maar we hebben iemand gevonden!
Hadassa Barendregt hoopt met ons mee te gaan. Zoals het er nu
uitziet zal zij Samuël en Ruth lesgeven (groep 1 en 2 niveau) en zal
Jafeth de meeste dagen ook in haar buurt zijn. 
Onlangs kwam ze eens langs zodat de kinderen en Hadassa elkaar
goed leren kennen voordat we naar Engeland gaan. We zien erg uit
naar deze periode!



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie
Schenkeveld. 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 Dick & Mardine als supporter wilt ondersteunen, dan kunt

u zich aanmelden via de website www.maf.nl/schenkeveld. 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 Schenkeveld gaat.
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Vanuit de TFC
De eerste vergaderingen zijn achter de rug. Terwijl we
elkaar niet allemaal kenden, leren we elkaar meer en
meer kennen. Mooi om zo een team met elkaar te
vormen, als thuisfrontcommissie van Dick en Mardine
en de kinderen.
Al veel reacties mochten we ontvangen na de 1e
nieuwsbrief en de presentatie op de avond van het
kinderkoor, j.l. 9 april in de Bethelkerk Geldermalsen.
Naast veel gebed voor dit alles, vragen we ook uw
financiële steun.
Ongeveer 20% van de benodigde structurele,
toegezegde steun is er al binnen. Daarvoor zijn we erg
dankbaar. Steunt u nog niet, maar zou u dit wel graag
willen? U kunt uw maandelijkse/jaarlijkse gift regelen
via www.maf.nl/schenkeveld of via het
machtigingskaartje. Hartelijk dank!

Een hartelijke groet, namens de hele TFC, 
Siemen Dasselaar (penningmeester)

Huis te huur
Van half september tot begin december is ons huis te
huur. Bent of kent u iemand die in de buurt van Deil
een woning zoekt in die periode? We horen het
graag! 

Ook overwegen wij om onze woning in Deil te
verhuren wanneer wij uitgezonden zijn. Interesse?
Laat het ons weten! Graag via de mail.
Dit zal zijn vanaf ong. maart/april 2023, maar de
datum van uitzending is nog niet bekend. Minimale
huurperiode is een jaar. 
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