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De volgende fase
De zomervakantie ligt weer achter ons. Wat hebben we genoten van
allerlei fijne uitjes, bezoekjes en een 'afscheidstour' met een oude
camper door Nederland. Zo hebben we het hele land nog eens kunnen
bekijken, genoten we met de kinderen van het strand, de
ontmoetingen en het samenzijn. Klaar voor de volgende fase! Want zo
voelt het wel. Een aantal grotere veranderingen staan te wachten...
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Huis
Een van de grotere regelzaken was/is ons huis in Deil. Voor de
periode dat we in Engeland zitten hebben we huurders kunnen
vinden. Erg fijn! Verder staat ons huis in de verkoop. Een hele
verandering! We hebben ruim 7 jaar met veel plezier op dit plekje
gewoond, maar al met al bleek toch het beste te zijn om het nu te
verkopen. Een heel proces op zich.

Ondertussen wordt er in Liberia flink doorgebouwd. De bouw ligt
voor zover we nu weten goed op schema. We houden voor onze
planning maart/april aan, maar weten dat het woord 'planning' in
'MAF-land' een flexibel begrip is. Op de onderste foto hier links zien
jullie de ELWA-compound in Monrovia (Liberia). Links vooraan zijn de
huidige huizen van MAF, daarachter worden de nieuwe huizen
gebouwd.

Engeland
Op het moment van schrijven hebben we de start op de bijbelschool
All Nations in Engeland achter de rug. We hebben een goede reis
gehad. Onderweg zagen we regelmatig de regenboog, Gods teken van
trouw. We zagen hem ook op de morgen begin van dit jaar toen we
het sollicitatiegesprek met MAF International hadden en we er best
wel tegenop zagen. Maar de Heere staat erboven, Hij is de Getrouwe!
Zo werden we ook nu op de weg naar een langere studieperiode
bemoedigd, Hij is erbij! Op naar een mooie tijd hier in Engeland! We
hopen op onze blog, mafschenkeveld.nl/blog, regelmatig een
berichtje te plaatsen over het reilen en zeilen.
We hebben hier 2 kamers en delen de gang, wc en badkamers met
andere families. Iedere dag schuiven we 3x aan tafel in een grote
eetzaal, apart hoor, 11 weken niet voor eten hoeven te zorgen :) Verder
hebben we ook corvee, om zo elkaar als community te dienen.
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Bid- en dankpunten
Willen jullie bidden voor...
...een goede, gezegende periode in Engeland. Voor
ons én de kinderen met juf Hadassa? Dat we midden
in deze intensieve periode elkaar én bovenal God
prioriteit mogen geven.
...een goede verkoop van ons huis in Deil?
...het steunfonds? Dat er op Zijn tijd en wijze genoeg
structurele supporters mogen zijn?

Willen jullie danken voor...
...een goede reis en start hier in Engeland?
...dat de kinderen het ook zo goed naar hun zin
hebben hier en we het met de andere studenten en
gezinnen zo fijn én gezellig hebben?
...de onverwachte, maar fijne huurders in ons huis in
Deil?

VOLG ONS

SUPPORT
Steunfondsrekening 
NL 69 ABNA 08 89 65 78 07
t.n.v. St. MAF Nederland 
o.v.v. Schenkeveld 196

Open Dag MAF
Op 27 augustus was de Open Dag bij MAF. De avond ervoor werden we
benaderd door een medewerker van MAF NL of we toch niet onze MAF-
blouse aan konden doen. Reden: we kregen een cheque overhandigd
door een bedrijf, Road2Work. Wat een mooie ontmoeting volgde! Mooie
mensen met een enorme passie voor hun bedrijf. Eigenlijk twee
bedrijven, want ze hebben ook Road2Re-use. Erik & Corrie, nogmaals
dank voor de aangeboden laptops, re-use uiteraard! We gebruiken ze
dagelijks met veel werk- en leerplezier!

Vanuit de TFC
Bij uitzending door MAF is elk jaar een geheel
(modaal) jaarsalaris nodig.
Het merendeel hiervan zal als structurele/periodieke
giften een solide basis moeten vormen, en is
voorwaarde tot uitzending. Echter, momenteel
hebben we hiervan nog 50% te vervullen!
OPROEP tot uw verbondenheid, betrokkenheid en
bijdrage door via www.maf.nl/schenkeveld (knop:
Fam. Schenkeveld ondersteunen) een maandelijkse
bijdrage te doneren. Elk bedrag is welkom!
We rekenen op uw steun! Na God Zelf, hiervoor
hartelijk dank. Gods Woord zegt in 2 Kor. 9:7b “..want
God heeft een blijmoedige gever lief” en in Galaten
6:2 “Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de
wet van Christus”.

Hartelijke groet, namens de hele TFC, 
Siemen Dasselaar (penningmeester)

tijdelijk
tot 3-12


