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Ondertussen ben ik ongeveer anderhalf jaar op Melusi en iets meer dan twee jaar geleden ben ik 
gestart met de voorbereidingen. Terugkijkend op deze periode is er veel gebeurd en veel veranderd. 
Zoals jullie allemaal in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen heb ik een relatie. 
Op het moment dat ik deze nieuwsbrief schrijf zijn we verloofd!!! 

Het is bijzonder hoe de wegen hierin gaan. 
Na anderhalf jaar werken op Melusi staat 
een verlofperiode in Nederland gepland. 
Ik zal half mei in Nederland aankomen. 
Deze verlofperiode was gepland als periode 
om te rusten van het werk en mensen in 
Nederland te bezoeken. Te vertellen van 
mijn werk en van daaruit weer door te gaan. 

Dit heeft een andere wending gekregen. Ik kom nog steeds naar Nederland, maar de plannen 
zijn gewijzigd. Het werk op Melusi, wat ik nog steeds met liefde doe, gaat voor mij ophouden. 
Mijn hart ligt bij kinderen en het zorg dragen voor kinderen, specifiek kinderen in nood. Dit ligt
al vele jaren op mijn hart en is ook mijn visie en doel geweest om naar Melusi terug te keren. 
Op Melusi heb ik dit mogen doen door de townships in te gaan en daar Gods liefde te delen. 

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, liep ik daarin in verschillende situaties 
aan tegen het feit dat we niet meer kunnen, dan de wekelijkse bezoeken aan de townships. Melusi 
heeft ervoor gekozen hier niet op te focussen. De focus ligt op de opvang van dakloze mannen. 
Met de kidsministry ligt de focus op het opbouwen van de contacten en het delen van Gods 
boodschap. Ik ondersteun dit volledig, maar merk dat ik graag meer wil betekenen voor de kinderen. 

Daarbij komt dat ik een relatie heb met Branwen, hij woont nu in Johannesburg. Hij is eigenaar 
van een school. Op dit moment is het plan dat ik na mijn periode in Nederland naar Johannesburg 
ga en daar samen met Branwen op de school ga werken. Hoe we dit precies invulling gaan geven 
is op dit moment nog niet duidelijk. Ook is nog niet precies duidelijk hoe het werk op de school 
er uit gaat zien en wat we verder met de school willen doen. Het is zeker dat we hierin willen gaan 
ontwikkelen. Op het moment dat ik in Nederland ben hoop ik hier meer duidelijkheid over te 
kunnen geven. 

Voor nu sluit ik mijn werk af op Melusi. Aan het einde van April hebben we onze jaarlijkse 
conferentie, hier kijk ik weer enorm naar uit. Een week later trouwen Bonginkosi (één van de 
teamleden) en Nothando (één van de discipelen en een vriendin van mij). Hierna zal ik nog één 
week werken en op 16 mei vlieg ik naar Nederland om op 17 mei aan te komen. In de nieuwsbrief 
kunnen jullie lezen wanneer de presentatie avond zal zijn. Ik zie er naar uit om jullie allen weer te 
ontmoeten en hoop dan ook alles persoonlijk te kunnen toelichten. 

Een warme groet,
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.
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Of bel:
Hanneke voor financiële zaken: 06-17688403 
Hannah voor algemene zaken: 06-27552250

Adres Nienke:
Melusi Christian Community
t.n.v. Nienke van Rijn
P.O. Box 503
Dundee 3000, KZN
South Africa

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
Zoals jullie in deze nieuwsbrief kunnen lezen zal Nienke haar missie op Melusi afronden en
in mei terugkomen naar Nederland. Wij zijn dankbaar dat er voldoende financiële middelen 
aanwezig zijn voor haar terugkeer en debriefing.
Daarnaast willen wij u/jij via deze weg bedanken voor alle financiële steun die Nienke mocht 
ontvangen voor haar missie op Melusi! We hopen dat u haar wilt blijven steunen tijdens de 
ontwikkeling van de nieuwe plannen. Meer informatie over de nieuwe plannen zal Nienke
geven wanneer ze terug in Nederland is.
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
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Dank voor het medeleven in gebed. 
Zonder gebed kunnen we niet. Zeker bij het werk 
wat ik mag doen, de processen die gaande zijn. 
Niet alleen voor mij persoonlijk, maar zeer zeker 
ook voor u en jou persoonlijk. Gebed is de kracht, 
in gebed laten we alles bij God en vragen Hem 
voor ons de strijd te strijden. 
Zoals in Efeze 6: 12: we strijden niet tegen mensen, 
maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de 
machthebbers van de duisternis.

Wilt u meebidden voor:
• Focus op Hem, dat ik in alle processen die
 gaande zijn, mag blijven focussen op Hem en 
 op wie Hij is en het plan dat Hij heeft met 
 mijn leven.
• Goede communicatie met verschillende 
 instanties en mensen.
• Goede afronding op Melusi.
• Voor Melusi nu het team kleiner wordt en naast
  mij ook andere long term mensen vertrekken.
• Voor de toekomst en de plannen die daarin  
 liggen, dat in alles Zijn plan doorgang mag 
 hebben. (spreuken 19:21).
• voor de verschillende praktische zaken die 
 voor het vervolg van mijn missie geregeld
 moeten worden.

Wilt u met mij God danken voor:
• De rust en vrede die ik in alles mag ervaren, 
 de zekerheid van Gods aanwezigheid en plan.
• Mijn verloving met Branwen, dat we onze
 relatie verdiepen en samen God willen dienen.
• De mogelijkheid om naar Nederland te komen,
 om daar tot rust te komen.
• De school die God op mijn pad heeft gebracht 
 en de mogelijkheden die het biedt om verder
 te bouwen aan een toekomst, samen met
 Branwen en een toekomst om samen God
 te kunnen dienen in het plan dat Hij heeft. 

Gebedspunten

Bericht vanuit TFC Nienke.
Beste lezers, zoals jullie hebben kunnen lezen komt Nienke half mei as terug naar
Nederland. Nienke heeft aangegeven dat ze niet meer teruggaat naar Melusi maar 
ze wil samen met Branwen gaan werken op een school in Johannesburg. 
Wij als TFC zijn druk bezig met de voorbereidingen voor haar terugkomst: 
• Huisvesting voor Nienke is geregeld, zij gaat bij haar zus Rineke inwonen. 
• We zijn samen met Nienke aan het uitzoeken welke debriefing geschikt is voor haar. 
Wanneer de keuze hierin gemaakt is gaan we dat in gang zetten. 
• We zijn bezig om de terugkomst van Nienke in een eredienst in te passen. Wanneer en 
welke vorm dit precies wordt is nog niet helemaal duidelijk en is afhankelijk van de toekom-
stplannen van Nienke en de stappen die ze hierin gaat maken. We hopen hier meer duidelijk-
heid in te krijgen wanneer Nienke terug in Nederland is. 
• Ook gaat Nienke op 1 juni een presentatie avond houden wat voor het grootste deel zal 
gaan over wat ze zoal gedaan heeft de afgelopen periode op Melusi en als afsluiting waarom 
ze heeft besloten een andere richting te kiezen. Alle nieuwsbrief lezers krijgen via de mail een 
uitnodiging hiervoor en er zal een stukje in kerkklanken verschijnen.
Zodra de toekomst plannen van Nienke een duidelijkere vorm hebben aangenomen en er 
e.a. op papier gezet is en contructief goed inelkaar zit kunnen we u pas beter informeren 
hierover. Uw gebed hiervoor hebben wij allen hard nodig.

Namens alle TFC leden wil ik u hartelijk groeten,
Jolanda de Vries

Verwarring - verandering - vrede
Zoals jullie hebben kunnen lezen heeft God mijn leven de afgelopen 2 jaar behoorlijk op 
z'n kop gezet. Maar ik kan zeggen dat Hij mij leidt en Hij mij zegent. De wegen die Hij gaat 
zijn onbegrijpelijk, ze zijn hoger dan onze wegen en wijzer dan onze wegen (Jesaja 55: 8-9). 

Vol passie en energie ben ik begonnen aan mijn werk hier op Melusi. Voor mij was en is 
nog steeds zeker dat dit de weg is die God met mij ging; Hij wilde mij hier op Melusi 
hebben. Het werk is fantastisch. Mooi is het om te zien hoe we door het leggen van 
contacten en het opbouwen van relaties, Gods woord en liefde kunnen delen. 
Hoe God aan het werk is in de gebieden en in de mensen waar we komen. Persoonlijk 
heeft het werk wat we doen veel voor mij betekend en mij doen groeien in mijn relatie met 
God. Zonder een persoonlijke relatie met God kunnen we veel doen, maar uiteindelijk niet 
echt iets betekenen. God heeft mij gezegend, Zijn liefde voor mij opnieuw en opnieuw 
laten zien. Ook heeft God mijn hart voor kinderen opnieuw aangewakkerd of de vlam 
versterkt die er al was. 

Het is hartverscheurend om de nood te zien, de omstandigheden waarin de kinderen 
opgroeien, situaties die soms uitzichtloos zijn. Steeds meer en meer kwam op mijn hart 
om hierin iets te doen, meer te kunnen doen dan ik nu kan doen. Ondertussen heb ik een 
relatie met Branwen en de familie van Branwen heeft een school, waarvan ze de zorg aan 
ons willen geven. 

Dit zette mijn leven verder op z'n kop, want ik was op Melusi en gestart aan een periode 
van 3 jaar. Het eerste jaar was nog niet eens volledig voorbij....Het was hierin zoeken naar: 
wat is Gods plan, wat is Gods wil met mijn leven, welke weg moet ik gaan. Kiezen voor de 
school  was aan de ene kant eenvoudig, want dan zou ik makkelijk samen met Branwen 
zijn, maar aan de andere kant was het lastig, want is dat wat God wil, is dat de weg die ik 
moet gaan. Ik was zeker van mijn roeping naar Melusi, deze weg was nieuw. Steeds meer 
en meer werd ik herinnerd aan mijn visie, het plan van God met mijn leven. Mijn liefde 
voor kinderen in nood en de wens om voor hen te kunnen zorgen. 

In dit proces heeft God mij dicht tot Hem geroepen. In gebed en de stilte met Hem 
zoekend, om zo te ontdekken wat de juiste keuze hierin is. Hierin ben ik veel heen en weer 
geslingerd, wat is Gods weg en wat bedenk ik zelf. Uiteindelijk heb ik een keuze gemaakt, 
een stap genomen in geloof, ik geloof dat God dit bevestigd wanneer we dat doen. Niet 
altijd is een keuze eenvoudig en soms vraagt God om in onzekerheid een keuze te maken. 

Na het maken van de keus ontving ik rust en vrede in mijn hart. Ook Bijbelteksten als 
Jakobus 1:27 en Markus 9: 37 kwamen op mijn pad. Verder bleef Galaten 5:25, Jesaja 55:8-9 
en Jeremia 29: 11 tot mij spreken. Het is voor mij duidelijk dat dit de weg is die ik moet 
gaan. In geloof neem ik deze stap nu, veel is nog onduidelijk, maar met God voor me uit 
mag ik weten dat alles goed komt. De weg is smal en niet makkelijk, maar het is Zijn weg!! 
In alle onduidelijkheden en onzekerheden mag ik me geborgen weten in Zijn veilige Hand.  
Nienke


