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Hoi allemaal, wanneer jullie deze nieuwsbrief lezen ben ik 
(bijna) onderweg terug naar Zuid Afrika, na een periode van 2 
maanden in Nederland te zijn geweest. Het was goed om 
iedereen weer te zien, tijd door te brengen met vrienden en 
familie. Heerlijk om die contacten weer even te hebben. Goed 
om ook de tijd te hebben om tot rust te komen en alles van de 
afgelopen tijd een plek te kunnen geven. Zo heb ik een 
heerlijke tijd gehad in Frankrijk waar ik met Revive (www.re-
vivelife.nl) mocht wandelen door de bergen en tijd met God 
mocht hebben. Bijzonder om dit zo te kunnen combineren, 
tot rust komen in Gods schepping en bij God. Echt een 
aanrader, voor iedereen!!! Verder heb ik mogen genieten van 
een paar dagen vakantie samen met mijn zusje en mijn 
ouders in Duitsland. Al met al heb ik enorm genoten van de 
tijd in Nederland, het contact met mensen heerlijk gewoon 
even samen een bakje koffie op de bank. 
Groeten en tot snel, 
Nienke

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk 
Jesaja 55:8-9 ‘Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen niet mijn wegen spreekt de Heer. 
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.’

Deze tekst heeft in het afgelopen jaar een grote rol gehad in mijn leven. Mijn leven is behoorlijk 
op z'n kop gezet en heeft een bijzondere wending gekregen. Ik ben een zeer gezegend mens, 
ik ben God enorm dankbaar voor alles wat Hij mij heeft gegeven en heeft gedaan in mijn leven in 
het afgelopen jaar.  Er waren momenten waarop ik niet meer wist hoe nu verder en wat nu, 
momenten dat ik het niet begreep. Door alles heen heb ik steeds opnieuw Gods liefde en 
nabijheid mogen ervaren. Hij laat mij niet los en laat mij niet gaan. 
Ook nu is nog niet alles duidelijk en zijn er nog genoeg onzekerheden voor de toekomst. Maar er 
is een grote zekerheid en dat is Hij. Hij geeft mij wat ik nodig heb, Hij leidt mij en Hij omarmt mij 
met zijn oneindige liefde. Ik ben God enorm dankbaar voor de rust en de vrede die Hij mij steeds 
weer heeft gegeven, ik heb keuzes moeten maken die niet altijd makkelijk waren en die behoorlijke 
consequenties hadden, maar in alles heb ik Zijn rust en vrede mogen ervaren. 
Het is zo bijzonder om een leven te gaan met Hem, een leven achter Hem aan, dat leven is altijd 
weer verassend en nooit saai!! Voor de toekomst wil ik dan ook Hem blijven volgen en blijven 
vertrouwen op Hem, dan mag ik ook weten dat alles goed komt, ook als ik het zelf misschien even 
niet weet. Zijn Liefde zal altijd blijven bestaan (Romeinen 8:38-39) en met God aan mijn zij zal 
alles worden overwonnen (Romeinen 8:31).
Nienke

TFC 
Nienke wordt ondersteund door een 
thuisfrontcommissie. Zij ondersteunen haar 
in praktische zaken om het werk op Melusi 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

Of bel:
Hanneke voor financiële zaken: 06-17688403 
Hannah voor algemene zaken: 06-27552250

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
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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:
• Rust, dat ik terug mag keren naar Zuid Afrika en
  daar in alles wat is veranderd tot rust mag komen.
• Geduld in alle processen en alle ontwikkelingen
 waar ik in zit, daarin God blijven zoeken en 
 Hem blijven volgen.
• Een goed afscheid hier in Nederland en dat mijn 
 ouders, familie en vrienden net als ik rust en 
 vrede mogen ontvangen in alle ontwikkelingen.
• Openingen op de school/dagopvang om te 
 getuigen van Gods Liefde en trouw, juist aan 
 hen die Hem nog niet kennen.

Wilt u met mij God danken voor:
• De tijd in Nederland met familie en vrienden.
• De processen hier in Nederland: mijn visum,  
 verbondenheid en vervolg hierin met TFC en
  kerk, overige processen. Dat God hierin heeft
 geleid en wegen heeft gebaand om nu in alle
 rust verder te kunnen.
• De mogelijkheid om terug te gaan naar Zuid
 Afrika, te groeien in alle ontwikkelingen die  
 gaande zijn.
•    De rust en vrede die God blijft geven en die 
      mij tot kracht is om Zijn weg te kunnen
      blijven volgen.  

Gebedspunten

En hoe nu verder......
Na een periode van 1,5 jaar, waarin ik God heb mogen zien werken en door Hem gebruikt 
ben, in alle activiteiten van Melusi. Heb ik op 14 mei afscheid genomen van Melusi. 
Ik heb nog een geweldig MYC en een geweldige bruiloft van één van mijn collega`s op 
Melusi mee mogen maken; zie filmpjes op mijn website. Volgend jaar hopen we hier 
weer aan mee te werken.

Het was een mooie tijd en er zijn mooie relaties gegroeid, relaties die blijven voortbestaan. 
Mooi om hierin ook te mogen zien hoe God alles tot het goede kan keren. Branwen werkt 
op een dagopvang (school) in Johannesburg (zie vorige nieuwsbrief). Na mijn periode
in Nederland zal ik naar Zuid Afrika terug gaan en op de dagopvang gaan werken in
Johannesburg. Met deze dagopvang hebben we dromen en plannen. 

De dagopvang is ons door God geschonken en we willen dit aan Hem terug geven, door 
Hem met de dagopvang te dienen en anderen te dienen. Zoals jullie weten ligt mijn hart
bij de zorg voor kinderen en dan met name bij de zorg voor kinderen die net iets extra's 
nodig hebben, door hun situatie. Ons uiteindelijke verlangen is dat we een opvangplek zijn 
voor kinderen. Kinderen van verschillende achtergronden, leeftijden en met allerlei vragen. 
We willen hierin steeds kijken naar wat het kind nodig heeft en niet naar de situatie,
Liefde is Zien! 

Dit is een uiteindelijk verlangen, maar dit is natuurlijk niet direct gerealiseerd. Hiervoor 
zullen verschillende ontwikkelingen moeten worden ingezet en zullen we ook moeten 
ontdekken wat de nood concreet is dichtbij de dagopvang in Johannesburg. Op dit moment 
zijn er nog veel onduidelijkheden en onzekerheden om een duidelijk en concreet plan op 
te stellen. Om een goed plan neer te kunnen zetten hebben we meer tijd nodig.

Er is tijd nodig om verschillende zaken te onderzoeken en om te ontdekken hoe zaken in 
praktijk zullen uitwerken. Hiernaast is voor mij in mijn periode in Nederland en daarbij 
de tijd in Frankrijk duidelijk geworden, dat ook ik rust nodig heb. Zoals in deze nieuwsbrief 
staat, heeft mijn leven een behoorlijke wending gekregen. Ik merk dat ik tijd nodig heb 
om te groeien in deze nieuwe situatie, te groeien in de ontwikkelingen die gaande zijn. 

Er is tijd nodig om te bouwen aan mijn relatie en huwelijk, we zullen op 15-12-2018 trouwen 
in Nederland!! Om dit te realiseren is het besluit genomen dat het komende jaar een jaar 
wordt van uitwerken van plannen. Tijdens dit jaar zal ik in Zuid Afrika zijn om daar vanuit 
door te kunnen groeien in de nieuwe situatie. 

Daarnaast gaan we onderzoeken welke nood er concreet is en ontdekken hoe wij ons als 
dagopvang kunnen (door)ontwikkelen om steeds meer en beter op de nood in te kunnen 
spelen en zo meer en meer kinderen een kans op een toekomst te geven. Een toekomst 
waarin zij Gods liefde mogen kennen en ervaren.
Nienke. 

Financiën
Zoals jullie in deze nieuwsbrief kunnen lezen zal Nienke half juli weer naar Zuid-Afrika 
vertrekken. Zij zal zich daar voorbereiden op en omschakelen naar het nieuwe project op 
de school. In deze periode zijn er nog steeds middelen nodig om Nienke in haar 
levensonderhoud te kunnen voorzien. Kan Nienke hierin weer rekenen op uw steun? 
Indien u onverhoopt besluit om uw donateurschap op te zeggen, zou u dit dan per e-mail 
willen aangeven via nienke-tfc@hotmail.com? U dient de donaties dan zelf bij uw bank 
stop te zetten. Nogmaals hopen wij, namens Nienke, dat zij kan blijven rekenen op uw 
steun, in deze periode van voorbereiding en omschakeling en daarna in haar project op 
de school in Johannesburg. 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


