Beste familie, vrienden en bekenden,
Eind mei hebben jullie onze eerste nieuwsbrief ontvangen. Intussen zijn er al weer
zoveel nieuwe ontwikkelingen dat het tijd is voor een tweede!
Allereerst hebben we in de meivakantie 2 bijbelscholen bezocht in Engeland. We
hadden van tevoren gebeden dat we beiden enthousiast zouden worden over dezelfde
school. Dit werden we Redcliffe College wat onderdeel is van de University of
Gloucestershire en gevestigd in de stad Gloucester. We hebben ons hier ingeschreven
en we zijn aangenomen voor de opleiding Professionals in Mission die we vanaf
september 9 maanden zullen volgen. De goede sfeer, het aantal keuzevakken, de
verschillende nationaliteiten van de deelnemers en de passie van het onderwijzend
personeel sprak ons erg aan.
Marijn heeft in juni zijn vliegtuigmonteurs diploma (A&P) in Amerika gehaald, dit kon hij
via zijn werk doen. Hierdoor kan hij naast het vliegen ook als monteur werken,
waardoor hij breder inzetbaar is voor MAF. Als monteur heb je bij MAF een eigen
gereedschapskist nodig, dit gereedschap heeft hij nu al via zijn werk met korting
kunnen bestellen.
Noortje heeft ondertussen afscheid genomen op haar werk en heeft de tijd om dingen
te regelen voor het vertrek naar Engeland. We zullen in augustus samen een maand
vrij zijn (van werk), waarin Marijn ook nog even vakantie kan houden voor we aan de
studie gaan beginnen.
De ervaring die we in de afgelopen jaren hebben kunnen opdoen, lijken een perfecte
voorbereiding op onze plannen in de toekomst. Dit is voor ons een bevestiging dat dit
niet alleen onze eigen plannen zijn, maar dat God achter ons staat en voor ons uit
gaat.
Met vriendelijke groet,
Marijn en Noortje
-Wij gouden u op de hoogte-

Ps. Ontvang je onze nieuwsbrief liever per e-mail, mail dan naar: riannelangeveld@gmail.com

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Goud. De verzending van de
Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor
ontvangst van de nieuwsbrief of Marijn & Noortje als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website
www.maf.nl Wijzigingen (adres, e‐mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland,
Postbus 65, 3840 AB Harderwijk. Vermeld daarbij dat het om de familie Goud gaat.

