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TFC 
Nienke en Branwen worden ondersteund
door een thuisfrontcommissie. 
Zij ondersteunen hen in praktische zaken om 
het werk in Johannesburg in Zuid-Afrika 
mogelijk te maken. Ook zijn zij de brug tussen 
hen en hun achterban. De 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

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

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

Financiën: Dringende oproep!!!!!!
In de laatste nieuwsbrief heeft u de oproep kunnen lezen voor financiële steun voor de terugkeer
en opstartperiode in Nederland. Helaas heeft deze oproep nog niet het aantal reacties opgeleverd 
wat nodig is. We hebben begroot dat er nog ongeveer € 3500,- extra nodig is. Daarom bij deze 
nogmaals de oproep: bent u bereid en in de mogelijkheid om Branwen en Nienke de laatste periode 
van hun uitzending financieel  te ondersteunen? 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,
dan kunt u terecht bij: Hanneke Crum: 06-17688403, nienke-tfc@hotmail.com

Het afscheid nemen is begonnen
Hallo allemaal, 
Het afscheid nemen begon op het moment dat wij de keuze maakten om de opvang te sluiten. 
Doordat dit midden in de lockdown was, hebben we geen afscheid kunnen nemen van de kinderen, 
ouders en de medewerkers. Op dat moment was dat iets wat we lastig vonden. Het blijft vreemd, 
maar we weten ook dat het goed is. We weten en vertrouwen erop dat God hen ziet, weet waar ze
zijn en Hij voor hen een weg zal openen naar een goede toekomst. 
Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven is het voor ons bijna zover dat we ons huisje en 
daarbij de opvang (het gebouw) gaan verlaten. Daarbij verlaten we Kempton Park, onze kerk, 
homecell en vrienden hier. In deze laatste weken hebben we de laatste homecell meeting gehad met 
een braai (Zuid-Afrikaanse barbecue) en hebben we onze laatste ontmoetingen met onze vrienden 
hier gehad. Dit maakt het echt, dit maakt dat we meer en meer realiseren wat we achter ons laten. 
Het afscheid nemen is nu echt begonnen. 
We zijn God dankbaar voor de tijd die we hier in Zuid Afrika hebben gehad en de tijd die we nu nog 
hebben. We zien uit naar de tijd dat we bij Branwen’s vader zijn om met hem en Kaylin (Branwen’s 
dochter) tijd door te brengen. We zijn dankbaar voor wat we hier hebben mogen doen. Het werken
op de opvang met de kinderen en de medewerkers. We zijn dankbaar voor de rol die we mochten 
hebben in onze homecell en dankbaar dat God nieuwe leiders voor deze groep mensen heeft 
aangewezen. We kunnen hierin duidelijk zien dat Zijn werk doorgaat. God is niet afhankelijk van 
mensen en plaatsten. We zijn dankbaar voor de mensen die we hebben leren kennen hier, mensen 
met wie we ons leven hier hebben kunnen delen, mensen die deel zijn geworden van ons leven.
We weten daarin ook zeker dat deze relaties niet verdwijnen wanneer wij naar Nederland komen.
We blijven met hen verbonden, door Jezus!
Afscheid nemen is een tijd van terugkijken, een tijd van dankbaarheid, een tijd van bewustwording, 
maar ook een tijd van uitkijken naar ons nieuwe leven in Nederland!
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Gebed is wat we nodig hebben. 
We weten ons gedragen door gebed, het gebed 
verbindt ons met elkaar. De volgende teksten 
betekenen veel voor ons in deze tijd: 
Spreuken 16:9 We can make our plans, but the Lord 
determines our steps. (NLT). Hebreeën 13:8 Jezus 
Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in 
eeuwigheid. (NBV). Filippenzen 1:6 Ik ben ervan over-
tuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het 
ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus (NBV). 

Wilt u met mij God danken voor:
• De vrede die we in alles mogen ervaren.
• De mogelijkheid die we hebben om tijd met
   Branwens vader en dochter door te brengen.
• De mensen in Nederland die ons helpen om  
 alles voor te bereiden in Nederland. 
•  Dat Boaz goed groeit en een vrolijke jongen is, 
 die ons veel vreugde geeft. 

Wilt u meebidden voor:
• Een voorspoedig verloop van de aanvraag
 van alle benodigde documenten.
• Een goed afscheid in Zuid Afrika.
• Zuid Afrika, er zijn veel onderliggende sociale 
 problemen die in de lockdown naar voren zijn 
 gekomen. Bid dat er duidelijk leiderschap en 
 actie is om deze problemen aan te pakken.
•     De voorbereidingen om in Nederland te
       kunnen starten (woning en werk).
•     Dat we ons in Nederland snel mogen
      thuis voelen en settelen. 

Gebedspunten

Gods doel en plan
Het achter laten van ons leven hier betekent het achterlaten van de plek waar we ons 
geroepen wisten door God. De zekerheid dat we leefden en werkten in het plan dat 
Hij met ons heeft verdween. Dit was moeilijk, het gaf onzekerheid en doelloosheid. 
Maar God is dezelfde, Hij laat ons niet los. Hier konden en kunnen wij ons aan vasthouden. 
God heeft ons laten zien dat Hij niet gebonden is aan grenzen en aan plaatsen en dat 
Zijn plan met ons leven niet stopt! God is zoveel groter en machtiger dan wij denken. 
God ziet alles en ziet alles in Zijn perspectief. 
God heeft ons geroepen, zoals Hij ook u en jou geroepen heeft. Wat God van ons vraagt is 
dat we ons beschikbaar stellen. Jesaja 6:8: Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: 
‘Wie zal Ik sturen? Wie zal namens Ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ 
En Samuel 3b: En Samuel antwoordde: ‘Spreek, Uw dienaar luistert.’ 
Het is niet ons plan en het zijn niet onze dromen, het is God die door ons werkt. God kent 
ons, beter dan wij onszelf kennen. God heeft ons gaven en talenten gegeven en een passie. 
Hij vraagt van ons om ons beschikbaar te stellen en ons in te zetten tot opbouw van Zijn 
koninkrijk. Hierin zal Hij ons leiden, Hij zal ons de weg wijzen, Hij zal ons plaatsen daar wij 
Hij ons hebben wil.
Concreet betekent dit voor ons dat het doel dat God met ons leven heeft, doorgaat. 
Voor nu niet in Zuid-Afrika, maar in Nederland en wie weet waar God ons heen zal leiden. 
We weten dat we in Nederland een plek zullen vinden en Hem mogen dienen en dat Hij 
daarvoor de juiste mensen op ons pad brengt en ons geeft wat we daarin nodig hebben. 
De passie die we hebben voor kinderen is niet verdwenen. Het plan dat God daarin heeft is 
niet verdwenen. Zoals spreuken 16:9 zegt: Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de 
richting die hij gaat.
We kijken uit naar onze tijd en nieuwe start in Nederland. Vele uitdagingen zullen
opnieuw op ons pad komen, maar we kijken er naar uit om samen met u
en jou in Nederland te bouwen aan Gods koninkrijk. 
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Kerstgroet
We danken jullie voor al het medeleven in het afgelopen en bewogen jaar. Er is veel 
gebeurd en onze wegen en plannen zijn behoorlijk gewijzigd. Door alles hebben we jullie 
medeleven en (�nanciële) support mogen blijven ontvangen. Meer nog hebben we door 
alles Gods liefde, nabijheid en vrede mogen ervaren. We wensen jullie in dit bijzondere jaar, 
een bijzondere kerst toe. Uiteindelijk maakt het niet uit wat de omstandigheden zijn waar 
we in leven en wat er mogelijk is. Het gaat om de geboorte van Jezus en wat Hij voor ons 
betekend en dat Hij koos om alles op te geven (Zijn leven bij God) om op aarde te komen 
en Zijn leven voor ons te geven. We bidden u en jullie goede dagen toe met elkaar en de 
vrede van Hem in uw en jullie levens en hart. Voor 2021 wensen we Gods liefde, vrede en 
vreugde toe, wat het jaar ook mag brengen.
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