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Time flies...

Ondersteun dit
prachtige project
Rijk missionair werk onder honderden
kans arme kinderen in Zuid-Afrika.
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Hallo allemaal,

Op het moment dat jullie deze nieuwsbrief lezen ben ik alweer een maand in Nederland. 
De tijd is voorbij gevlogen. Er is veel gebeurt, we hebben veel gedaan, veel ontdekt. De drie 
maanden dat ik in Zuid-Afrika was hebben we ervoor gekozen om de focus te leggen op alle 
verandering die plaatst hebben gevonden en gaan vinden in mijn leven. Alles bij elkaar is 
het niet niets en is het belangrijk om deze veranderprocessen de tijd te geven.
Het was een bijzondere periode waarin we elkaar dieper en breder hebben leren kennen. 
Zo hebben we nu dagelijks met elkaar geleefd en hierin elkaar leren kennen. Ook hebben we 
deelgenomen aan de pre-marriage course in de kerk daar, ook dit geeft ons een goede basis voor 
onze toekomst samen. Daarnaast heb ik kennis gemaakt met het dagelijks werk op de opvang. 
Ik heb met name veel tijd besteed aan het leren kennen van de kinderen en de dagelijkse gang 
van zaken. Ik heb een beter en concreter beeld gekregen van wat er nu is en hoe we dit vorm 
kunnen gaan geven binnen de visie en missie die wij samen hebben. 

Op dit moment zijn we praktisch vooral bezig geweest met de administratieve kant van de 
opvang. Hierin hebben we ons vooral gefocust op het stroomlijnen van de administratie en 
daarnaast het stroomlijnen van de dagelijkse processen. Naast de opvang zijn we praktisch 
bezig geweest met onze toekomst, door een woonplek voor ons in de opvang te creëren en 
het organiseren van alle officiële documenten voor ons huwelijk. Het was goed om met alles 
bezig te zijn, op sommige momenten ook confronterend, met name op het gebied van cultuur 
(zie voor meer informatie mijn website: www.nienkevanrijn.nl). 
Na ons trouwen in december zullen we begin januari weer terug keren naar Zuid-Afrika.
Vanaf dat moment zullen we ons verder en dieper focussen op de opvang en de mogelijkheden
die er zijn en de weg die God daarin met ons heeft. We zullen starten met het verbeteren van
de opvang zoals deze nu is en met name de kwaliteit en wijze van opvang verbeteren. 

We willen de opvang in de toekomst inzetten 
als inkomstenbron en hiermee de opvang 
uitbreiden om kinderen in nood extra hulp te 
kunnen bieden. In welke vorm, zullen we vanaf 
januari verder gaan onderzoeken.
Zoals Paulus tentenmaker was en zendeling, 
willen wij onze eigen inkomsten hebben terwijl 
we bouwen en werken in Gods Koninkrijk in 
het leven van de minder bevoorrechte kinderen. 
Ons speerpunt is om de kinderen te zien door 
Gods ogen (Liefde is zien) en hen te 
ondersteunen en helpen te ontdekken wie God 
is en wat het plan is wat Hij voor hen heeft.  

Nienke

Belangrijke mededeling inzake uw donaties:
De Stichting Kerkelijk Geldbeheer, waar wij als TFC Nienke gebruik van maken, 
wijzigt van bank. Dit betekent dat het bankrekeningnummer wijzigt. Wij vragen u daarom
om de incasso die u in uw bankpakket heeft ingesteld te wijzigen naar het volgende 
bankrekeningnummer: NL18RABO0373716869. 
De wijziging dient vóór 1 december 2018 te worden doorgevoerd.

Onze excuses voor het ongemak en alvast bedankt voor uw medewerking.
Mochten er naar aanleiding van deze brief, of in het algemeen, vragen over de financiën zijn,
dan kunt u terecht bij: Hanneke Crum: 06-17688403, nienke-tfc@hotmail.com

TFC 
Nienke wordt ondersteund door een 
thuisfrontcommissie. Zij ondersteunen 
haar  in praktische zaken om het werk in 
Johannesburg in Zuid-Afrika mogelijk te 
maken. Ook zijn zij de brug tussen Nienke 
en haar achterban. Het TFC bestaat uit: 
Edward Landman,  Jolanda de Vries, 
Hannah Goudriaan-Oskam, Hanneke Crum, 
Matthijs Vonk en Bastiaan van Vliet.

Contactgegevens:
nienke-tfc@hotmail.com
www.nienkevanrijn.nl

Hanneke voor financiële zaken: 
hanneke_vanrijn@hotmail.com
of 06-17688403 

Nienke voor overige zaken: 
nienke_vrijn@hotmail.com

Het nieuwe adres van Nienke is:
Kidz Solutions,
129 Boekenhou & Silverleaf Ave,
Birchleigh, Kempton Park
1620 Johannesburg
South Afrika

LEEF MEE EN STEUN MEE!
Wordt ook donateur! meld u aan op

www.nienkevanrijn.nl
of e-mail de TFC: nienke-tfc@hotmail.com



www.nienkevanrijn.nl

Dank voor het medeleven in gebed. 
Dankbaar ben ik voor het medeleven dat ik mag 
ontvangen vanuit Nederland. Zeker ook het mede- 
leven in gebed. Zonder gebed en medeleven om me 
heen kan ik het werk niet doen. Ik kan niets, maar 
door God is alles mogelijk. Philippians 4:13 I can do 
all things through Christ who strenghtens me.

Wilt u meebidden voor:
• Mijn visum wat ik nodig zal hebben om in
  Januari terug te kunnen keren naar Zuid Afrika.
• Duidelijkheid voor de invulling van de opvang,  
 wegen die we in kunnen gaan en contacten die 
 we hiervoor nodig hebben.
• Een geweldige huwelijksdag en verdere tijd
 samen in Nederland.
• Onze toekomst als man en vrouw samen, 
 dat we samen Hem mogen blijven dienen 
 en op Hem blijven zien. 

Wilt u met mij God danken voor:
• De afgelopen drie maanden in Zuid Afrika.
• Alle officiële documenten die in orde zijn
 voor ons huwelijk
• Voor de opvang en alles wat we daar nu
 hebben qua mogelijkheden en middelen
 voor onze toekomst daar samen.
•    Gods trouw en Liefde, die Hij mij iedere dag
      weer toont (soms lijkt dit zo gewoon, maar 
      deze Liefde is enorm diep.)

Gebedspunten

Gods ondoorgrondelijke wegen....

Steeds weer opnieuw en opnieuw blijf ik me verbazen. God is groter, hoger, machtiger 
liefdevoller dan we ons kunnen voorstellen en kunnen bevatten. Op het moment dat 
we denken weer iets van Hem te begrijpen, dan ontdekken we iets nieuws of gaan Zijn 
wegen weer anders en wonderbaarlijker dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. 
Wat een machtige God hebben we toch. 
Met het schrijven van deze nieuwsbrief blikte ik terug op de afgelopen twee jaar.
Twee jaar geleden ben ik naar Melusi vertrokken, om daar Hem te dienen en Zijn liefde 
met de kinderen te delen. Ik liet Nederland achter me, familie en vrienden om God te 
volgen en een stap te zetten in het plan dat Hij met mij heeft. Nooit had ik kunnen denken 
en zelfs dromen dat mijn leven zo'n wending zou gaan krijgen. God heeft mij in deze
twee jaar wederom zoveel van Zijn liefde voor mij laten zien. Ik ben getuige geweest 
van Zijn werk in het leven van de mensen om me heen, maar meer nog heb ik gemerkt 
hoe God in mijn leven aan het werk is, hoeveel Hij van mij houdt en hoeveel Hij mij in dit 
leven wil geven. Zijn Liefde is ondoorgrondelijk en voor ons mensen hier op aarde nooit 
volledig vatbaar. Zoals het kinderliedje het zegt: diep, diep diep als de zee....of in het 
Engels. God's love is so wonderful, so high you can't get over it.......

Op dit moment ben ik in Nederland en zal ik gaan trouwen met een fantastische man die 
God in mijn leven heeft gebracht en waarmee ik samen mijn leven verder mag gaan, om 
Hem te dienen en te volgen. 
In de afgelopen twee jaar zijn er regelmatig verschillende vragen door mijn hoofd gegaan. 
Ik kon de weg van God niet altijd volgen en wist niet hoe de wegen zouden lopen. Maar 
God heeft opnieuw en opnieuw wegen geopend. Rust gegeven en duidelijkheid gegeven. 
Niet altijd makkelijk, zeker omdat de wegen voor ons niet altijd te begrijpen waren. 
Zo waren er momenten waarop wij verder uit elkaar werden gehaald, letterlijk. 
Hoe kunnen we dan elkaar leren kennen en naar elkaar toe groeien, figuurlijk. Maar God 
opende wegen, God gaf mogelijkheden. De moeilijke tijden wezen ons op God en dat Hij 
onze enige houvast is en dat Hij de Weg is. Wanneer we Hem vertrouwen zal er een uitkomst 
komen. Niet zoals wij bedenken en als mensen plannen, maar vele malen mooier, groter
en wijzer. Wanneer we deze wegen volgen zullen we leven tot Zijn eer en in alle volheid. 

Wij zijn samen dankbaar dat we Hem mogen volgen en kunnen dienen. Dat God ons een 
plek samen heeft gegeven waar we iets kunnen betekenen voor anderen. Een plek waar we 
Hem kunnen dienen en verhogen met de gaven, talenten en middelen die Hij ons opnieuw 
en opnieuw blijft geven. Samen met Hem bouwen aan Zijn Koninkrijk, door Zijn liefde te 
delen, om te zien naar hen die Hem nodig hebben. Liefde = Zien.
Nienke

Uitnodiging!!!
Zoals jullie weten ben ik voor een speciale reden in Nederland.
Op 2 December komt ook Branwen naar Nederland. 
Op 10 december zullen we dan voor de wet trouwen. Graag willen
wij op 15 december een zegen vragen over ons huwelijk en vieren 
dat God ons samen heeft gebracht. Dit willen wij doen in een dienst 
waarin we God de eer en glorie willen geven en Hem willen verhogen. 
Wij nodigen jullie van harte uit om dit samen te vieren. 

De huwelijksdienst zal zijn op zaterdag 15 december 2018 om 13:30 uur
in de Dorpskerk (Oude markt 1, 2411 AW, Bodegraven). 

We hopen jullie daar te zien, 
Branwen en Nienke


