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Beste familie, vrienden en bekenden,
Voor wie het nog niet weten, allereerst leuk
nieuws: we zijn namelijk in verwachting van
een tweede! Noortje is 1 juli uitgerekend. De
zwangerschap gaat goed en we hebben half
februari een 20-weken echo gehad, die er
goed uitzag. Noortje heeft weer meer
energie en is gelukkig niet meer zo ziek van
de zwangerschap. We moesten 2 belangrijke
bloeduitslagen afwachten die grote gevolgen
voor het kindje konden hebben. Deze bleken
allebei goed te zijn!

en het enthousiasme, de creativiteit en de
inzet van de kinderen en onderwijzers, heeft
dit
mooie
bemoedigende
bedragen
opgeleverd voor ons werk in Angola. Chr.
Basisschool D’n Akker in Waarde, Ds. G.H.
Kerstenschool in Yerseke en EBS de
Morgenster
in
Amsterdam
ontzettend
bedankt!

Jong geleerd...

We hebben tot nu toe een hele goede tijd in
Nederland gehad. We genieten ervan om
zoveel mensen weer te kunnen zien en te
horen wat er speelt. We vinden het leuk om
weer
onderdeel
van
alle
familie
ontmoetingen, verjaardagen en activiteiten te
kunnen
zijn.
We
hebben
heel
wat
presentaties kunnen geven, waar we konden
vertellen over wat we hebben gedaan en over
onze toekomstplannen. We vinden het heel
bijzonder om te zien hoeveel mensen
betrokken zijn bij ons en het werk wat we
gaan doen! Ook op financieel gebied hebben
we bemoedigende toezeggingen gekregen
van bedrijven, particulieren en scholen.
Scholen
Omdat wij beiden al op jonge leeftijd
enthousiast
geworden
zijn
over
ontwikkelingswerk, was het echt fantastisch
om op verschillende basisscholen iets te
kunnen vertellen. Dankzij het MAF lespakket

Naspelen MAF filmpje in Waarde

Portugal
Het plan is nu om in april en mei alvast naar
Portugal te gaan om een goede start te
maken met taalstudie, nu we nog met zijn
drieën zijn. Het is bijzonder om te zien hoe
alle puzzelstukjes in elkaar vielen, toen we
dit idee aan God voor hadden gelegd in
gebed. We hadden nog steeds geen woning
in Nederland voor de maanden april en mei,
Noortje voelde zich gelukkig weer veel beter
en had ook goede bloeduitslagen, wat
invloed zou hebben op dit besluit. Ook onze
taaldocent in Portugal denkt dat het goed is

Giftenschijf
om
alvast
een start te
m a k e n
voordat ons
t w e e d e
kindje er is.
Kortom veel
bevestiging
voor ons om
alvast met taalstudie te beginnen
en naar
Portugal te gaan. De
tickets zijn ondertussen geboekt voor 30
maart. Omdat toegezegde financiën nu nog
niet voldoende zijn zal de uitzending pas
starten als we voor de tweede keer naar
Portugal gaan.
Laatste weken maart
De laatste paar weken van maart hebben we
zoveel mogelijk zaken geregeld voor vertrek
naar Angola (ondanks dat dit waarschijnlijk
nog wel een jaartje duurt). Zo hebben we
onze
spullen
uitgezocht,
visumzaken
gestart, financiële zaken, verzekeringen,
medische keuringen ingepland en uitgezocht
welke inentingen we nodig hebben en
wanneer we die moeten krijgen.

Het internationale MAF team uit Madagaskar, Angola, Tsjaad
en Nederland

Juni-...
In juni en juli zullen we weer in Nederland
zijn, voor de geboorte van ons kindje en
hopen we ook de bruiloft van Marijn's
broertje mee te kunnen maken. Voor deze
periode hebben we een woning in Rhenen.
Als alle financiën er goed uitzien om te
kunnen vertrekken, hopen we eind juli
uitgezonden te worden.
Willen jullie voor ons bidden in een tijd van
veel veranderingen, het regelen van dingen
en voorbereiding?
Met vriendelijke groet,
Marijn, Noortje en Judah Goud
-wij gouden u op de hoogte-

Genieten van het mooie weer en sneeuw in de duinen

Training Marijn
In maart ben ik, Marijn, ook nog een weekje
naar Frankrijk geweest om daar de monteur
training voor de nieuwe dieselmotor van MAF
te volgen. Het was echt heel leerzaam en
bijzonder om mijn toekomstige monteur
collega uit Angola te ontmoeten.

En Judah is natuurlijk ook nog 1 geworden
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