Beste familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden en belangstellenden,
Voor u ligt alweer de 15e nieuwsbrief. We zijn inmiddels alweer even aan het werk en
hebben onze draai daarin gevonden. Zoals u in het extra nieuwsbericht heeft kunnen
lezen, heeft de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) na het gesprek met ons
besloten om ons financieel en praktisch te ondersteunen bij onze uitzending door
Wycliffe naar Papoea-Nieuw-Guinea. Soli Deo Gloria!
Het overleggen van een sluitende begroting aan Wycliffe is de laatste stap om het
vertrek naar Papoea-Nieuw-Guinea in gang te kunnen zetten. Onze TFC is daarom
druk bezig met het vergroten van de achterban en het werven van nieuwe sponsoren.
In deze nieuwsbrief willen we een terugblik geven op gehouden acties van de
afgelopen weken.
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Op 1 februari waren we uitgenodigd op het Wartburg College, locatie de Swaef. Klas
4G2 moest als eindopdracht voor Zorg &
TIJDELIJK ADRES:
Welzijn een maaltijd verzorgen voor ouders.
Elk groepje leerlingen moest voor een
WESTVEST 133
groepje ouders een maaltijd voorbereiden,
koken en serveren. De opbrengst van de
3111 BT SCHIEDAM
avond is gedoneerd aan ons. Op deze avond
mochten wij een korte presentatie geven tussen het voorgerecht en het
hoofdgerecht. We hebben een hele fijne en gezellige avond gehad, en heerlijk gegeten. Onze complimenten aan klas
4G2 en Gerlize van Pienbroek heeft geregeld dat de opbrengst ten bate van ons was!
Op 4 februari hebben we in onze eigen gemeente een
gemeenteavond gehouden. Dankbaar kijken we terug op
een geslaagd pannenkoekenbuffet. En de daarop
aansluitende gemeenteavond, waarin wij meer hebben
verteld over onze roeping voor de zending, het land PNG
en het werk wat we hopen te gaan doen. We mochten een
goede avond met elkaar hebben. Wat fijn dat de
betrokkenheid vanuit de gemeente zo merkbaar was!
Hartelijk dank voor jullie komst en belangstelling. Kon u
niet komen? De avond is terug te luisteren op
kerkomroep.nl.

Op 11 februari hebben we in Krimpen a/d IJssel met een
marktkraam op de verkoping van De Schutse gestaan. Het was
een erg koude winterdag waarop het zelfs sneeuwde. Ons doel
op deze markt was vooral om een bredere achterban op te
bouwen.
Verder willen we, Jacoline, Willemijn en Corstiaan van
Pienbroek in het zonnetje zetten. Zij hebben de
achterliggende tijd veel lege flessen opgehaald en verzameld,
waarvan zij de opbrengst aan ons hebben gedoneerd! Heel erg
bedankt voor jullie inzet!

Actuele informatie op www.willemenesther.nl

Activiteiten

Thuisfrontcomité
Jan Poot, voorzitter
06 - 18 55 45 75
Rineke Fokker, secretaresse
Nico den Hollander,
Penningmeester
010-4740305
Jorinda Maasland,
Algemeen lid
Elisabeth de Jonge
activiteiten fondsenwerving
06 - 43 92 79 83
Marjonneke Poot
PR/Fondswerving
 tfc@willemenesther.nl

Geven
Online doneren/machtigen
NL88 RABO 0165 8440 27
t.n.v. Wycliffe Comité ATPWest Team
Elke euro die u geeft komt
volledig ten gunste van
de voorbereiding en de
werkzaamheden van Willem
& Esther. Uw giften zijn
fiscaal aftrekbaar; Wycliffe
is een ANBI organisatie en
heeft CBF-Keur ontvangen.

Wycliffe
Wycliffe Bijbelvertalers
Hoofdstraat 55/ Postbus 150
3970 AD Driebergen
0343-51 74 44
info@wycliffe.nl
www.wycliffe.nl

ZGG
De Zending Gereformeerde
Gemeenten staat Willem &
Esther bij door middel van
praktische en financiële
ondersteuning
0348-489950
info@zgg.nl

Bol.com actie
Graag willen we de internetbestellingen via bol.com nog eens onder uw aandacht
brengen. Als u eerst naar de site www.willemenesther.nl gaat, vervolgens de reclame
van bol.com aanklikt en dan uw bestelling doet, ontvangen wij provisie over uw
aankoop. Dit kan oplopen tot 8% over het aankoopbedrag. Snel verdiend dus! Even
voor de volledigheid: wij krijgen niet te zien wie er besteld heeft, alleen dat er is besteld
en welk deel hiervan de provisie is. In een maand tijd was er al € 47 verdiend! Als
iedereen die bij Bol.com bestelt, dit via de site doet, kan dat dus flink oplopen. Alvast
bedankt!
Vlees - en soepactie
Voor de nieuwsbrieflezers in Vlaardingen en directe omgeving is er een vlees-en
soepactie. De prijzen zijn zoals ze ook bij de slager zijn; u betaalt niet meer en wij
ontvangen hierbij een leuke bijdrage van de slager. Wij hopen op veel bestellingen! Het
bestelformulier vindt u op de site: www.willemenesther.nl.
Actiemarkt
De actiemarkt staat gepland op D.V. 20 mei a.s. Zet u de datum alvast in uw agenda?

Activiteiten
De komende tijd hopen we D.V. verschillende presentaties door het land te houden:
23-03-2017 Gereformeerde Gemeente te Hoogeveen
01-04-2017 Uitvoering Kinderkoor ‘Jedidja’ Sionkerk te Vlaardingen
21-04-2017 Hersteld Hervormde Gemeente te Rouveen
24-04-2017 Zorgcentrum ‘Uitzicht’ te Vlaardingen
20-05-2017 Uitvoering gemengd koor ‘Laudando’ te Westzaan
Zoekt u zelf nog een invulling voor een avond in uw gemeente? Neem gerust contact
met ons op! Wij komen graag iets vertellen over het werk wat wij hopen te gaan doen!

Gebed
Wij willen graag uw gebed vragen. Wilt u met en voor ons bidden voor voldoende
financiën om uitgezonden te kunnen worden en om wijsheid in het maken van keuzes.
We moeten bijvoorbeeld een beslissing nemen over wanneer we tickets moeten
boeken, we moeten ons werk tijdig, maar ook weer niet te vroeg opzeggen, en zo
komen er steeds weer nieuwe zaken bij waar we keuzes moeten maken.
Ook zijn er dankpunten. Wij zijn dankbaar dat we weer mochten terugkomen en
beginnen op ons werk en daar onze draai gevonden hebben gevonden, voor de nieuwe
sponsors en de giften en mogelijkheden die we krijgen om het werk wat we hopen te
gaan doen toe te lichten, en - hoewel we uitkijken naar onze uitzending - is het fijn om
extra tijd met familie en vrienden te kunnen doorbrengen.

Van de penningmeester
Op de laatstgehouden gemeenteavond hebben we u geïnformeerd over de financiën. Zie hieronder de
overzichten die tijdens deze avond getoond zijn:

Heel fijn dat verschillende mensen op en na deze avond zich opgegeven hebben om periodiek te machtigen.
Ook kregen we op deze avond verschillende giften! Daarnaast hebben verschillende mensen ook extra
gegeven voor de pannenkoekenmaaltijd. Hartelijk dank hiervoor! Hartverwarmend waren ook de positieve
reacties op deze dag.
Zoals u op de thermometer (rechts) kunt zien, zijn we de € 30.000,- gepasseerd. Willem & Esther mogen een
aanvraag tot uitzending indienen als de € 40.000, - bereikt is, ter dekking van de kosten voor het eerste jaar.
Geeft u al uw bijdrage? Zullen we met elkaar zorgen dat Willem en Esther zo snel mogelijk naar Papua Nieuw
Guinea kunnen vertrekken?
Nico den Hollander, penningmeester ( 010-4740305/ ndenhollander@kliksafe.nl)

