Beste familie, vrienden en bekenden van Nico & Arja Timmerman,
Als Thuisfrontcommissie willen we uw aandacht vragen voor het volgende.
Nico & Arja zijn door Mission Aviation Fellowship (MAF) geselecteerd om te worden uitgezonden. Daarvoor zijn zij
zich nu aan het voorbereiden. Voor de uitzending zijn zij volledig afhankelijk van giften.
Bij de eerste nieuwsbrief zat een reactieformulier waarin u kon aangeven hoe u de nieuwsbrief van familie
Timmerman kunt blijven ontvangen en hoe u hen financieel kunt steunen. Veel mensen hebben hierop
gereageerd en daar zijn we heel blij mee, want de voorbereiding is al gestart!

Het streefbedrag is echter nog niet bereikt!
Mocht u nog geen financiële steun hebben toegezegd, dan doen we in deze brief een beroep op u: wilt u dit nog
eens overdenken?
Voor een gezonde financiële basis willen wij u vragen een vaste toezegging te doen via onderstaande machtiging.
Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een maandelijkse bijdrage. Voor de begroting geeft dit een goede spreiding
van inkomsten en wellicht kunt u makkelijker een klein bedrag per maand missen dan jaarlijks een groter bedrag.
Eenmalige giften zijn (uiteraard) ook van harte welkom. Elke gift o.v.v. Steunfonds Timmerman komt voor 100%
ten goede aan de ondersteuning van de opleiding en uitzending van Nico & Arja. Bovendien zijn uw giften fiscaal
aftrekbaar! U kunt zich ook opgeven via www.maf.nl/timmerman.
Wilt u wel de nieuwsbrief ontvangen, maar niet financieel steunen, vult u dan alstublieft óók het
reactieformulier in? Alle toekomstige nieuwsbrieven van familie Timmerman, zullen alleen worden
toegestuurd naar degenen die zich als nieuwsbrieflezer en/of supporter hebben aangemeld.
Alvast heel hartelijk bedankt!
Vriendelijke groeten, de Thuisfrontcommissie Timmerman

 …………………………………………………………………………………………………………………………
Machtiging
Ja, ik word supporter!
Ik geef toestemming aan
MAF Nederland om (doorlopende)
incasso-opdrachten te sturen naar mijn
bank om het bedrag van mijn rekening
af te schrijven en aan mijn bank om
(doorlopend) het bedrag van mijn
rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van MAF Nederland en ga
akkoord met de privacy voorwaarden
(www.maf.nl/privacy) en het ontvangen
van MAF Luchtpost. Als ik het niet eens
ben met een afschrijving kan ik deze
laten terugboeken (neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden). De
bedragen worden rond de 27e van de
maand afgeschreven. MAF verwerkt
persoonsgegevens ten behoeve van
haar administratie, fondsenwervende
programma's en om te informeren over
haar activiteiten. Als ik op deze
informatie geen prijs stel kan ik dit op
elk gewenst moment aanpassen in mijn
persoonlijk profiel op mijn.maf.nl

Deze antwoord bon kunt u
zenden naar:
MAF Nederland
Antwoordnummer 5533
7390 ZX Twello

Ik ontvang graag het kwartaalblad ‘MAF Luchtpost’en de nieuwsbrieven van
Nico & Arja Timmerman
De nieuwsbrief per email
De nieuwsbrief per post
Ik geef

eenmalig

Naam:

per maand

Dhr.

Straat:

huisnr.:

Woonplaats:

Postcode:

Telefoon:
Emailadres:
IBAN(rek.nr):
Datum:

SEPA Machtiging
MAF Nederland
De Zanden 57-A
NL-7395 PA Teuge
Incassant–ID NL13ZZZ412311290000

€

Handtekening:

Plaats:

per jaar

Mevr.

MAF Internationaal
MAF verzorgt luchtverbindingen in zo’n 29 landen ter wereld. In totaal zijn er wereldwijd ruim 130 vliegtuigen
beschikbaar om ingezet te worden voor lokale kerken, zendings- of hulpverleningsorganisaties. De gebieden waar
MAF werkt, zijn vaak ontoegankelijk en niet zelden onveilig. In veel gevallen is de vliegdienst van MAF de enige
mogelijkheid om deze gebieden daadwerkelijk te bereiken. Ook assisteert MAF in noodsituaties en verzorgt zij
medische hulptransporten of zelfs evacuaties.
Wat is de rol van MAF Nederland?
MAF Nederland draagt zorg voor de selectie, administratie en begeleiding van MAF zendingswerkers uit
Nederland. Tevens wordt voorlichting gegeven over het werk van MAF wereldwijd en worden fondsen geworven
om het werk mogelijk te maken. Alle giften worden bijeengebracht door trouwe supporters, kerken, scholen,
verenigingen of bedrijven.
Wat kost de opleiding en uitzending van MAF zendingswerkers?
De kosten van een uitzending van zendingswerkers kost, afhankelijk van de gezinsgrootte en het land van
tewerkstelling, ca. € 50.000 tot € 80.000 per jaar. De kosten voor levensonderhoud zijn daarvan slechts een klein
deel. Grote posten zijn bijvoorbeeld vliegreizen, scholing en een internationale ziektekostenverzekering. Al deze
kosten stijgen jaarlijks, o.a. als gevolg van inflatie.
De uitzendingen van MAF zendingswerkers vindt plaats door middel van persoonsgebonden financiering. De
ondersteuning voor de zendingswerkers wordt vooral geworven uit het thuisfront en de thuisgemeente.

Voor meer informatie kunt u schrijven of bellen naar:
MAF Nederland
Postbus 7
7390 AA Twello
055 741 00 17
info@maf.nl

Thuisfrontcommissie
Dirk Jan den Boer
tel.nr 0525- 682850
voorzitter@techforhope.nl

Nico & Arja
timmerman@techforhope.nl

www.techforhope.nl
info@techforhope.nl
DANKJEWEL!
‘Dankjewel’, een woord dat we de laatste tijd veel
gebruiken. ‘Dankjewel’ tegen iemand die ons vertelt dat
zij ons gaat steunen, ‘Dankjewel’ tegen iemand die
aanbiedt op de kinderen te passen, ‘dankjewel’ voor al
het werk dat de TFC al heeft gedaan, ‘dankjewel’ voor
alle lieve, mooie woorden. We voelen ons ontzettend
dankbaar voor al deze hulp!
HUIS TE KOOP
Na onze eerste nieuwsbrief is er veel gebeurd. Zo zijn we
momenteel bezig om in ons huis nog een paar laatste
plinten te leggen, viltstift van de muur af te halen� en
nog wat verouderd afplakband van de ramen te poetsen.
Al deze werkzaamheden hebben natuurlijk een doel: ons
huis moet in de verkoop.
ALL NATIONS
Een van de andere actiepunten de afgelopen tijd was het
inschrijven voor de Bijbelschool. We hopen namelijk van
januari tot maart naar ‘All Nations’ in Engeland te gaan.
We zullen daar de En-Route-cursus gaan volgen. De
cursus zal zich richten op wie je zelf bent, zending, de
bijbel, culturen en de verschillen ertussen. Het lijkt ons
ontzettend interessant en we kijken er erg naar uit. De
kinderen gaan tijdens deze periode naar een Engelse
school in de buurt. Dit zal wel even wennen zijn voor ze,
maar we hebben veel positieve verhalen gehoord over
deze school dus we hopen dat ze snel hun plekje
gevonden hebben.
PUZZELEN MAAR!
Overal in deze nieuwsbrief (ook op de achterkant) zitten
groene letters verstopt. Kan jij ze allemaal vinden?
Welke zin vormen ze samen? Vul de letters hieronder in.
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AMERIKA?
Lange tijd was het nog erg onzeker of de reis naar
Amerika in oktober zou plaatsvinden. Amerika zit
momenteel nog dicht voor reizen vanuit Europa en dit
betekent dat de training die we zouden ontvangen
verschoven wordt naar volgend jaar. Het vroeg van
iedereen wat flexibiliteit om met twee plannen te leven.
Iets wat we waarschijnlijk het komende jaar wel vaker
gaan meemaken.
WHAT DO YOU SAY?
De kinderen zijn druk bezig met Engels leren. Lotte en
Anna krijgen les van een echte Engelse juf en vinden dit
ontzettend leuk! De Engelse woordjes en liedjes vliegen
ons om de oren�. Zelf willen wij ons Engels ook op
een wat hoger niveau brengen en ook hiervoor moeten
we wat tijd vrijmaken. Een goede beheersing van de
Engelse taal hebben we allereerst nodig voor de
trainingen in Amerika en de Bijbelschool in Engeland.
Maar ook in Papoea zullen we met collega’s onderling
vooral Engels praten. De MAF basis is Amerikaans en dit
betekent dat we veel Amerikaanse collega’s hebben.
Behalve Engels zullen we Indonesisch gaan leren om
contact te kunnen leggen en houden met de lokale
bevolking. Daarom staat er bij aankomst in Indonesië
allereerst een jaar taalschool op de planning.
PAPOEA NIEUW GUINEA OF PAPOEA?
Als je ons een jaar geleden had gevraagd het verschil
tussen Papoea en Papoea Nieuw Guinea uit te leggen
waren we vast niet ver gekomen. Nu horen we het ons
zelf een aantal keer per week tegen iemand vertellen
alsof we het al heel lang weten. Het is namelijk best
verwarrend! Bekijk het kaartje op de achterkant van
deze nieuwsbrief maar eens.
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OP DE KAART
Het eiland op het kaartje rechts bestaat uit Papoea
Nieuw Guinea en Papoea, Indonesie. Het oostelijke
deel van het eiland is Papoea Nieuw Guinea, een
onafhankelijk land. Het (roodgekleurde) linkerdeel van
het eiland is Papoea en hoort bij Indonesië. Naar dit
deel van het eiland hopen wij te vertrekken. MAF heeft
overigens ook nog bases op andere eilanden in
Indonesië. Deze worden qua IT echter vanuit Papoea
ondersteunt.

MAG TIMO OOK MEE?
Hoi! Ik ben Timo en ik moest op de
foto. Er moest namelijk een paspoort
komen. Nu houd ik helemaal niet van
vreemde mensen en flitsen.
Ik moest heel hard huilen en het lukte niet om op de
foto te gaan. Mama is toen naar een andere winkel
gegaan en daar ging de meneer een spelletje met mij
spelen. Na heel lang proberen is de foto toch gelukt!
Vinden jullie hem mooi? Nu mag ik gelukkig ook mee
in het vliegtuig

VERTROUWEN
Zoals we hierboven hebben geschreven, is er de
afgelopen tijd al veel gebeurd en staat er nog veel op
de planning. Omdat we in januari naar Engeland
hopen te vertrekken, zullen we per 31 december
allebei onze baan opzeggen. Dit voelt voor ons als een
grote stap, aangezien vaste inkomsten op dat moment
zullen wegvallen. Tegelijkertijd zijn we dit traject vol
vertrouwen ingestapt. We weten dat God onze weg
leidt en ons brengt waar Hij wil dat we heengaan. We
weten en ervaren dat gebed krachtig is en willen u
daarom vragen met ons mee te bidden. Hartelijk dank!
Hartelijke groet,
Nico, Arja, Lotte, Anne & Timo Timmerman

DE MAFFE MEISJES
Bekijk de eerste vlog van
‘de Maffe meisjes’ Leah en Lotte.
Scan de QR-code hiernaast.

NAMENS DE TFC
Blij zijn wij u te melden dat de thuisfrontcommissie op dit
moment op volle sterkte is. Afgelopen weken hebben wij
ons intensief bezig gehouden met allerlei organisatorische
zaken. Nu zijn wij bezig met het opzetten van plannen.
Deze maand gaan wij een WIJNACTIE organiseren
(techforhope.nl/wijnactie). We hebben een selectie van de
allerbeste wijnen. Komend voorjaar willen wij een
toertocht opzetten voor wielrenners en looptochten voor
hardlopers. Al met al leuke acties. Allerbelangrijkste blijft
natuurlijk een structurele maandelijkse of jaarlijkse
bijdrage. Dit bevelen wij ‘’samen met uw gebed’’ van harte
aan.

“There are no 'if's' in God's
world. And no places that
are safer than other places.
The center of His will is our
only safety - let us pray that
we may always know it!”
- Corrie ten Boom
GEBEDS- EN DANKPUNTEN
• Bidden voor MAF en de organisaties waarmee MAF
samenwerkt. Allemaal lijden ze flink onder de gevolgen
van het coronavirus;
• Bidden voor de financiën die nodig zijn voordat we
volgend jaar naar Papoea kunnen vertrekken;
• Bidden voor rust in het toch wel drukke traject, zodat
in de drukte God centraal blijft staan;
• Danken voor alle hulp en alle steun die we nu al hebben
gehad;
• Danken dat we alles in Gods handen kunnen leggen

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Timmerman. 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 Nico & Arja als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/timmerman.
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 Timmerman gaat.
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