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Hallo allemaal,

Het is ondertussen een half jaar geleden dat ik een nieuwsbrief heb geschreven. Tijd voor een 
nieuwe nieuwsbrief dus....Op het moment van schrijven ben ik 5 maanden in Zuid Afrika, nadat 
ik in December in Nederland ben getrouwd!! We hebben het beide als een zegen ervaren om 
onze trouwerij in Nederland te kunnen vieren en zo Branwen kennis te laten maken met mijn 
familie, vrienden en land. Het was een fantastische tijd, waar we het nog vaak over hebben. 
De laatste 5 maanden zijn we bezig met ontwikkelingen op verschillende gebieden. 
In alles is het geweldig om Gods weg en voorziening te zien en te ontdekken. Meer hier over 
verderop in de nieuwsbrief. 
We hebben de visie en missie om de opvang zo te ontwikkelen dat de kinderen en hun ouders 
zich hier thuis voelen en daarbij een veilige en ontwikkelingsvriendelijke omgeving te creëren. 
Zodat de kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en kunnen groeien in zelfvertrouwen en het plan 
dat God heeft met hun leven leren te ontdekken.
We zijn een Christelijke opvang wat we graag duidelijk willen uitdragen. Op dit moment starten 
we dagelijks met zingen en bidden en wekelijks een moment met alle groepen samen waarbij we 
worship songs zingen m.b.v. youtube filmpjes en vertellen we eens per week een Bijbelverhaal. 
Met name de worship met de kinderen heeft een enorme invloed op hen. Ze zingen gedurende 
de week de liederen en tijdens de worship kunnen we de kinderen zien genieten van de muziek, 
de liederen en het dansen. 
Daarnaast hebben we eens in de twee weken een gebedsmoment met alle medewerkers en 
bidden we eens per week in iedere groep met de medewerkers en de kinderen. We geloven sterk 
in de kracht van het gebed en zien hier de duidelijke vruchten van. 
Naast de ontwikkelingen op de opvang en onze dagelijkse bezigheden, hebben we de visie en 
missie om een opvang te creëren voor kinderen die geen (t)huis hebben. Op dit moment zijn
we in contact met een zendingsorganisatie en worden we beiden begeleid vanuit Intomission. 
Via de zendingsorganisatie zijn we in contact 
gekomen met een ander kindertehuis in 
Johannesburg. Zo kunnen we door het delen 
van ervaring, adviezen ontvangen om te 
bouwen aan de toekomst. Duidelijk is dat er 
een grote behoefte is aan tehuizen voor 
kinderen hier in Zuid Afrika, de nood is enorm. 
Voor ons is nu belangrijk om in gesprek met 
God te ontdekken hoe we dit vorm kunnen 
geven, welke wegen God ons wijst en welke 
doelgroep God op ons pad brengt. Hierin 
hebben we tijd, gebed en wijsheid nodig.  

Branwen en Nienke.

Financiën
Namens Nienke bedanken wij u heel hartelijk voor uw financiële steun. Ook in deze periode 
van rust en het maken van plannen voor de toekomst is uw financiële steun hard nodig, 
uw bijdrage wordt daarom van harte aanbevolen!
Graag breng ik ook het gewijzigde rekeningnummer nogmaals onder de aandacht. 
Wilt u een gift doen, dan kan dat naar het volgende rekeningnummer: NL18RABO0373716869 
t.n.v. TFC Nienke van Rijn.
Mochten er naar aanleiding van deze brief, of in het algemeen, vragen over de financiën zijn, 
kunt u contact opnemen met Hanneke.

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 en Bastiaan van Vliet.

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

Hanneke voor financiële zaken: 
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. 
Gebed is krachtig, gebed is de motor van ons 
geloof. Het is goed om te weten dat er biddende 
mensen zijn die het werk hier in Zuid Afrika 
opdragen aan God. Het is niet mijn/ons werk, 
het is Gods werk en tot Zijn glorie!! Psalm 127: 
Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen 
de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, 
vergeefs doet de wachter zijn ronde.

Wilt u meebidden voor:
• Meer vertrouwen, vooral in de kleine dingen,
 in God, dat we afhankelijk van Hem mogen
 leven en wijsheid in de keuzes die we moeten
 maken rondom onze visie en missie.
• Ons huwelijk en leven samen, dat we in alles   
 Hem mogen dienen.
• De homecell groep en de mensen die de groep
  bezoeken, dat wij mogen groeien als leiders en 
 de mensen kunnen wijzen op hun weg met Jezus.
• Een goede connectie met de nieuwe zendings-
 organisatie en het kindertehuis.

Wilt u met mij God danken voor:
• Mijn visum, ik heb een visum voor 3 jaar!!
• De homecell die we kunnen leiden en de steun
  en support die we hierbij ontvangen van 
 de kerk in Zuid Afrika.
• De opvang, de kinderen die God ons 
 toevertrouwd en de medewerkers die dagelijks
  voor hen zorgen.
•    De mogelijkheid dat we onze woonruimte
      kunnen uitbreiden.
•    Familie, vrienden en anderen die ons steunen
      en tot support zijn op vele verschillende wijzen.

Gebedspunten

Gods voorziening

Zoals hiervoor beschreven zijn er vele ontwikkelingen gaande en zijn we gezegend om daar 
Gods weg en voorziening te ervaren. God brengt de verschillende dingen samen, de vraag 
is of wij Hem vertrouwen in alles en wachten op Hem of ondertussen onze eigen weg 
uitstippelen. 
God volledig vertrouwen in alles is iets waar wij op dit moment stap voor stap in leren. 
God laat ons zien dat Hem vertrouwen wordt gezegend. Het is makkelijk voor ons om 
grote vragen aan Hem voor te leggen en Hem te vragen de weg te wijzen, maar Hij verlangt 
dat we dit ook in de kleine dingen doen. 
Op dit moment ben ik het Bijbelboek Samuel aan het lezen en het is zo fantastisch om te 
ontdekken hoe David steeds opnieuw naar God gaat en Hem vraagt wat hij moet doen op 
het moment dat hij wordt achtervolgt door Saul. Wanneer we dicht bij God leven en tijd 
met Hem doorbrengen zal Hij door Zijn Heilige Geest ons laten zien welke keuzes we 
moeten maken. Een uitdaging om dit te doen in alles, maar aan de andere kant is het 
enorm veel waard om dit te doen. 
We zien in ons leven hoe God de zaken samenbrengt. Wij wonen samen met drie van onze 
stafleden op de opvang. Branwen had sterk het verlangen om bijeenkomsten te hebben in 
de opvang, waarin we Gods woord kunnen delen, een soort huiskerk. We waren zoekende 
hoe we dit vorm konden geven maar ook wilden we zelf onze input blijven ontvangen 
vanuit de kerk. 
We waren aangesloten bij een homecell van de kerk, een kleine groep mensen die wekelijks 
samenkomt en Bijbelstudie houdt. Na een tijdje zijn wij gevraagd om zelf een homecell 
groep te starten. Dit was en is een uitdaging en spannend tegelijk. 
Sinds half mei zijn we bij ons thuis onze eigen Homecell groep gestart, waardoor we de 
anderen die bij ons wonen erbij kunnen betrekken. We zien het als een zegen en een 
voorziening van God. 
De dominee van onze wijk geeft ons namen door vanuit de kerk die zich bij ons willen 
voegen en we zijn vrij om zelf mensen uit te nodigen. Het belangrijkste is voor ons dat we 
gesteund worden door de kerk. We ontvangen wekelijks de punten vanuit de kerk, punten 
n.a.v. de preek van de zondag, die we in onze groep bespreken. 
Het is gaaf om te zien hoe God ons verlangen zag en hierin heeft voorzien op een wijze die 
we niet verwachtten. God is goed en zal voorzien, zolang we op Hem vertrouwen, hoe meer 
we Hem vertrouwen en hoe dichter we bij Hem leven, hoe meer we hier getuige van zullen 
zijn. Ik daag jullie uit om deze getuigenissen te delen. Het delen van getuigenissen bouwt 
het geloof van ieder ander!!! 

Branwen en Nienke

Bezoek Melusi
Met Pasen was er weer de jaarlijkse conferentie van Melusi. Branwen, Kaylin (de dochter 
van Branwen) en ik hebben daar toen als vrijwilligers meegewerkt. 
Het was fantastisch om deel te zijn van MYC, er waren ongeveer 600 bezoekers per dag. 
Het thema was: ‘Jesus is alive’. Er waren ook dit jaar weer vele getuigenissen van tieners 
die op bijzondere wijze door God geraakt zijn en hun leven aan Hem hebben gegeven.
Tijdens MYC was Branwen onderdeel van het worship team en drumde tijdens iedere 
worship sessie. Samen met een short-termer was ik verantwoordelijk voor de spellen. 
Kaylin vond al snel aansluiting bij de discipelen van Melusi en heeft hen kunnen helpen 
met de taken en was hierdoor deel van de conferentie. Zij heeft een goede tijd gehad en het 
had een diepe impact op haar. We bidden dat deze impact verder mag groeien in haar hart. 
Het was goed om weer even op Melusi te zijn en iedereen weer te zien en te spreken. 
We merken hierin sterk dat we nog steeds onderdeel zijn van de Melusi family. We hebben 
nog regelmatig contact met hen, maar ze daadwerkelijk zien en spreken is toch anders.  

Branwen en Nienke


