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Beste familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden en belangstellenden,
Ja, wij zijn toegelaten tot de opleiding tot Scripture in Use medewerker, waarvoor wij ons
hadden ingeschreven! Ondanks dat de uitslag van Willems IELTS test wat lager was
uitgevallen dan de toelatingseisen van Redcliffe. In juli hopen wij te vertrekken naar
Gloucester, Engeland, waar de opleiding gegeven wordt door het Redcliffe College. Dit is
een college waar mensen van verschillende zendingsorganisaties voorbereid worden op
hun uitzending.
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De opleiding bestaat uit twee onderdelen:
- Als eerste de LACA (Language and Culture Acquisition). Deze cursus is van 25 juli tot
2 september D.V. In deze cursus zullen we meer leren over taal en cultuur; over hoe je een
nieuwe taal en cultuur leert en hoe je je leert aanpassen aan deze cultuur. En: de ethiek die
hierbij komt kijken.
Hoewel we al in PNG hebben gewoond en de handelstaal het Tok Pisin al kennen en al een
deel van de cultuur hebben meegekregen, is deze cursus toch belangrijk om te volgen. Wij
zullen namelijk in aanraking komen met andere stamtalen, doordat wij in een ander
gebied van PNG gaan werken. En het is belangrijk om te weten hoe je een taal leert, die
heel andere klanken heeft dan die wij in Nederland gewend zijn. Ook kan de cultuur per
stam verschillen.
Daarnaast is het zo dat wij tijdens de vorige PNG uitzendperiode op het centrum voor
(tijdelijke) buitenlandse medewerkers gewoond hebben. Bij de komende uitzending zullen
wij in een dorpje tussen de lokale bevolking gaan wonen en zullen wij ons meer moeten
aanpassen aan de plaatselijke cultuur. Hoe we dit het beste kunnen doen, leren we tijdens
deze cursus, zodat we makkelijker ingang hebben bij de plaatselijke bevolking.
- Het tweede onderdeel dat wij gaan volgen is een zogenoemde ART (Assignment Related
Training ), een training specifiek gericht op het werk wat wij zullen gaan doen. In ons geval
is dat Scripture Engagement (Bijbel in gebruik/betrokkenheid tot de Bijbel). Deze cursus is
van 14 september tot 4 december. Deze training richt zich op het toegankelijk en
bruikbaar maken van de Bijbel voor de mensen binnen een doelgroep. Hoe kun je mensen/
gemeenschappen betrekken bij de Bijbel: door Bijbelstudies en door het vertellen van
Bijbelverhalen. En: hoe ontwikkel je materialen die dit werk kunnen ondersteunen?
Ook zullen wij leren hoe je workshops kunt opzetten en leiden, hoe je trainingsmaterialen
ontwikkelt en ook hoe wij trainers kunnen trainen, zodat uiteindelijk lokale mensen
opgeleid worden om ook anderen te kunnen begeleiden in het lezen van en leven naar de
Bijbel.
Wij kijken er ontzettend naar uit om deze opleiding te gaan volgen. Zo komen wij al
dichter bij het eigenlijke werk dat wij te Zijner tijd zullen gaan doen. Voordat het zover is,
moet er nog heel wat werk gedaan worden om onze opleiding en uitzending mogelijk te
maken. Daarover leest u verderop in deze nieuwsbrief.
Een hartelijke groet,

Willem & Esther van de Bruinhorst-van Pienbroek
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Thuisfrontcomité
Voor u ligt een nieuwe uitgave van onze nieuwsbrief. Na de verschijning de vorige editie
hebben verschillende mensen zich aangemeld als vrijwilliger - welkom! Ook de eerste
sponsors hebben zich opgegeven voor een periodieke bijdrage om een stabiele financiële
basis te leggen onder de uitzending van Willem & Esther.
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Daarnaast vertrouwen wij dat ook het belangrijkste onderdeel niet wordt vergeten: het
gebed. Wycliffe vraagt aandacht voor Bijbelvertaling en -verspreiding in de lijn 'Bidden Geven - Gaan. Het is heel Bijbels: "Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met
dankzegging; biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des Woords opene, om te
spreken de verborgenheid van Christus." (Kolossenzen 4:2, 3a).
Nu Willem & Esther aangenomen zijn bij Wycliffe zijn we als TFC hard aan het werk met
het voorbereiden van acties, het uitbreiden van ons netwerk o.a. door het geven van presentaties enz. Let op: wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken die willen helpen bij de acties.
Aanmelden hiervoor kan bij ons TFC-lid Elisabeth de Jonge.
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief weer met aandacht leest en spreken graag onze dank uit
voor uw blijvende betrokkenheid bij het werk van Willem en Esther.
Jan Poot, voorzitter
P.S. Het is inmiddels mogelijk om online te doneren. Zie de blauwe link in de colofon
rechts van deze tekst. Hiermee kunt u via Ideal een eenmalige gift doen of een machtiging
afgeven voor een periodieke gift. Een snelle, makkelijke manier!
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Gebedspunten
Wat te bidden - om de kracht van de Heilige Geest
Dat zij zouden verwachten de belofte des Vaders - Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alles vlees.
(Handelingen 1:4, 2:17m)
De Pinksterdag was maar een begin. Alle groei moet zijn in de kracht van het begin. De Kerk werd geboren uit de Heilige
Geest: door Hem alleen kan zij groeien. Zij werd geboren in het eendrachtig volhardend gebed. Zo alleen kan zij alle dag
nieuwe geesteskracht ontvangen. In alle voorbiddingen, voor welk werk ook, moet dit de hoofdzaak zijn: Heere! aan Uw
gehele Kerk, in elk werk, aan alle vlees, in elke ziel, geef Uw Heilige Geest.
Zo is het ook nodig om voor Willem & Esther en voor alle werk van voorbereiding en uitzending te bidden. Wat een zegen
als ervaren wordt dat u ook op deze wijze graag dicht bij Willem & Esther wilt staan om hen te steunen.
Om voor te danken:
- toelating Willem & Esther tot opleiding (Engeland) voor zendingswerkers
- inzet van vrijwilligers bij alle acti(e)viteiten voor fondsenwerving
Om voor te bidden :
- gezondheid en kracht, rust en helderheid in de drukke tijd van voorbereiding
- gelegenheden om presentaties te geven over het werk dat gedaan gaat worden
Loof den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
(Ps. 118:29)

Activi(e)teiten
Wij druk bezig met diverse acti(e)viteiten.
- BLOEMBOLLENACTIE: Heeft u ze al gezien op de site? Een uitgebreid assortiment aan bloembollen zoals gladiolen,
dubbelbloemige fresia's, dahlia's, snijanemonen en lelie der dalen. Maar ook aarbeien, lavendel en bloeiende ansichtkaarten (kaarten met zaadjes) behoren tot het assortiment. Tot 30 april kunt via onze site of Facebookpagina bloembollen kopen; natuurlijk kunt u ze ook telefonisch bij ons bestellen.
- MOEDERDAGONTBIJT (alleen voor Vlaardingen en directe omgeving): Een uitgebreid verwenontbijt voor je/ uw moeder, vrouw of zomaar iemand die u dierbaar is. Of misschien wel voor jezelf, jullie samen of het hele gezin? Wij stellen een
lekker ontbijt samen dat op zaterdag 7 mei tussen 17.00-20.00 uur bezorgd of afgehaald kan worden. Eén ontbijtpakket
kost € 6,=, bij meerdere pakketten per bestelling betaalt u €5,= per ontbijt.
Bestellen kan via de website, e-mail of telefonisch. Eet smakelijk!
- FOTOKAARTEN: Carine Annot maakt fotokaarten en verkoopt die via haar website. Bestel je kaarten met de actiecode
BRUINHORST40 dan doneert Carine 40% van het aankoopbedrag aan Wycliffe t.b.v. Willem & Esther.
- WYCLIFFE WIELERTOCHT: op 21 mei organiseert het Cycle for Hope Team ‘Sterk in je schoenen’ een ‘Rondje Zeeland’
van 180 km. Sportief en zin in een uitdaging of wielrenners in de omgeving, die u enthousiast kunt maken? Zie onze site!
- ACTIEMARKT: 11 juni houden we onze actie-fair in en om de Johannes Calvijnschool. Staat deze datum al in uw agenda?
Op 8 april hebben wij al heel wat spullen ontvangen voor de rommelmarkt. De volgende inlevermogelijkheden zijn zaterdag 21 mei (10:00-12:00 uur) in de kerk en vrijdag 10 juni (19:00-21:00 uur) in de Johannes Calvijnschool. Voor deze dag zijn
nog heel veel vrijwiligers welkom!
Voor vragen over activiteiten, aanmeldingen en bestellingen of opgave als vrijwilliger kunt u bellen met
TFC-lid Elisabeth de Jonge: 06-43 92 79 83.
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