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Beste familie, vrienden, gemeenteleden en bekenden,
Onze eerste nieuwsbrief. Sommigen van jullie hadden hem
al verwacht, voor anderen komt hij onverwacht. Fijn dat u
even tijd neemt om deze nieuwsbrief te lezen: we hebben
namelijk groot nieuws!
Wij hopen in januari 2013 voor een jaar (in eerste instantie)
naar Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) te vertrekken, om daar
ondersteunend werk te doen voor Wycliffe Bijbelvertalers.
Willem hoopt te gaan werken als monteur van machines voor
het onderhoud van het centrum, dat de thuisbasis is voor de Bijbelvertalers.
Esther zal als verpleegkundige in het plaatselijke ziekenhuis aan de slag gaan.

Al jaren hebben we het verlangen/geloof om onze talenten in te mogen zetten op
plaatsen waar het Evangelie verspreid wordt en zo bij te dragen aan de uitbreiding van
Gods Koninkrijk.

Willem en Esther . nl

Ondersteunend voor bijbelvertaalwerk in Papoe -Nieuw-Guinea

Waarom Wycliffe Bijbelvertalers?

Zoekend en biddend hebben we een aantal jaar geleden verschillende organisaties,
waaronder de ZGG, benaderd over de mogelijkheden die er waren. Veel organisaties
gaven aan dat het erg moeilijk was om een plaats voor ons te vinden waar we allebei iets
konden betekenen. Veel steun hebben we gehad aan o.a. Psalm 32:8: Ik zal u onderwijzen,
en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn. En God
gaf raad, Hij wees ons de weg naar Wycliffe Bijbelvertalers. Zij gaven aan dat er voor ons
wel degelijk mogelijkheden waren. In december 2011 lieten zij ons weten dat er in PapoeaNieuw-Guinea voor ons beiden een werkplek was. 3 Maanden voor dit bericht had Esther
een opvlamming van haar darmontsteking gehad en het herstel ging langzaam. Hierdoor
dachten we dat het niet door zou
kunnen gaan. Maar niets is voor
God onmogelijk! In juni 2012
hebben we een gesprek gehad
op het Wycliffe-kantoor in Driebergen. Hierna is alles in werking
gezet en konden we ons voor
gaan bereiden op het vertrek
naar Papoea Nieuw Guinea. Als
eerste volgde een medische keuring om te beoordelen of het werk lichamelijk gezien

mogelijk was. Hier zagen we best tegen op omdat we vooral Esthers gezondheid
als een mogelijk probleem zagen. Maar ook hierin heeft God ons geleid: we werden goedgekeurd. We geloven en ervaren wat staat in Jesaja 41:10: Vreest niet,
want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Binnenkort actuele informatie op www.willemenesther.nl

Hoe nu verder?

Contact:
Willem & Esther
van de Bruinhorst
Van Beethovenstraat 57
3131 EB Vlaardingen
06-13639834
info@willemenesther.nl
www.willemenesther.nl

Thuisfrontcomité
Harm Fokker
Rineke Fokker, secretaresse
010-2343822
Johan den Hollander
Marieke den Hollander
Margriet van Pienbroek
Henk Polder, penningmeester
010-4603048
Jan Poot, voorzitter
06-18554575
E-mail:
tfc@willemenesther.nl

Geven
Online doneren/machtigen
Overmaken
145288676
tnv Wycliffe Bijbelvertalers
o.v.v. Bruinhorst
Vragen over geven?
Henk Polder
010-4603048

Wycliffe
Wycliffe Bijbelvertalers
Hoofdstraat 55
Postbus 150
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Half januari 2013 hopen we naar Papoea-NieuwGuinea te vertrekken. De eerste 6 weken zullen we
een cursus te volgen om bekend te raken met de cultuur, gebruiken en taal van PNG. Na deze 6 weken is
het de bedoeling dat we naar Ukarumpa gaan, de
plaats waar we de rest van het jaar zullen gaan
werken. Ukarumpa is een thuisbasis voor Bijbelvertalers in PNG. Het is een centrum waar zo’n 600 mensen
wonen en werken voor Wycliffe . Meer informatie
hierover hopen we u later nog te geven.

Uitnodiging voor onze informatie-avond!
We willen u van harte uitnodigen om onze informatie-avond bij te wonen, die wij
D.V. 18 oktober hopen te houden in de Sionkerk, Westnieuwland 56, Vlaardingen.
We willen dan uitgebreider ingaan op het bovenstaande, en u de gelegenheid geven vragen te stellen en persoonlijk met ons te spreken. U bent
welkom vanaf 19.30 uur tijdens de inloop met koffie/thee en wat lekkers,
waarna om 20.00 uur de presentatie start. We hopen rond 21.00 uur af te
ronden. Tijdens de inloop is er een verkooptafel, waarvan de opbrengst
bedoeld is als sponsoring van ons werk.

Gebed
Als u achter onze deur kijkt, zult u zien dat wij druk bezig zijn met verschillende voorbereidingen, zoals het aanvragen van de visa, het regelen van de verzekeringen, maar
ook de geestelijke en psychologische voorbereidingen zijn erg belangrijk.
Daarnaast is een belangrijk onderdeel van onze voorbereidingen het vinden van voldoende financiële ondersteuning. Elke Wycliffe-medewerker
wordt financieel ondersteund door zijn/haar achterban, en wordt niet
voor zijn/haar werk betaald. De komende tijd hebben wij ook financiële
steun nodig voor ons werk en verblijf in PNG.We weten ons afhankelijk
van God en vragen uw gebed hiervoor.
Hartelijk dank voor het lezen van deze nieuwsbrief en en uw betrokkenheid!

Willem en Esther van de Bruinhorst-van Pienbroek


Wij hopen maandelijks een gebedsbrief rond te sturen, waarin we actuele gebeds- en
dankpunten in benoemen. Wilt u zich aanmelden voor deze gebedsbrief, stuur dan een
berichtje naar tfc@willemenesther.nl



Wilt u een uitgebreide folder ontvangen, maar kunt u niet naar onze presentatie komen?
Mail dan naar tfc@willemenesther.nl



Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun zich afmelden via de website



Heeft u geen internet, maar heeft u een vraag of opmerking,dan kunt u contact opnemen met één van de leden van het Thuisfrontcomité.

