Nieuwsbrief van Margaret
maart 2018
Beste gemeente,
Half februari ben ik vanuit Kameroen terug naar Nederland gekomen
voor de bevalling van ons kindje. En, goed nieuws: Benjy’s
visumaanvraag is goedgekeurd! Dit betekent dat hij drie weken naar
Nederland kan komen voor de bevalling en ook een heel aantal van
jullie in levenden lijve kan ontmoeten. Wij zijn God hier ontzettend
dankbaar voor.
Tijdens mijn verblijf in Nederland bereid ik mij daarnaast voor op mijn
uitzending naar Kameroen. Zo heb ik binnenkort een gesprek met
Wycliffe en breng ik een bezoek aan de kerken.
Eind april hoop ik met ukkepuk weer terug te vliegen naar Kameroen
en daar mijn taalkundig werk voort te zetten. Daar ga ik verder met
het ontwikkelen van de grammatica van Njowi. In het Banoho is het
vertaalwerk al gestart en zal ik assisteren bij de taalproblemen die
naar boven komen. Ook zal ik verder gaan met het ontwikkelen van
lesmaterialen voor de universiteit.
Margaret
Definitieve uitzending (?)
Na twee éénjarige uitzendingen als gastlid van Wycliffe, zal Margaret in april voor twee jaar worden uitgezonden, als
vast lid van Wycliffe. Tenminste, áls zij voor 1 april de zekerheid heeft dat de financiële ondersteuning voor de
komende twee jaar rond is! Margaret is voor zowel de kosten voor haar werk als voor haar persoonlijke onderhoud,
volledig afhankelijk van giften. Op dit moment komt Margaret nog 500 euro per maand tekort (we zijn goed op weg).
Daarom willen we u persoonlijk om hulp vragen. Wilt u Margaret steunen en maandelijkse donateur worden? Met
elkaar kunnen we het tekort van 500 euro per maand aanvullen en zorgen dat het werk voor Gods Koninkrijk
voortgezet kan worden. Als we het bedrag van 500 euro opsplitsen, hebben we bijvoorbeeld 50 maandelijkse
donateurs nodig voor €10,-, 25 donateurs voor €20,- of 10 donateurs voor €50,-.
Het zou een fantastisch kraamcadeau zijn als we tegen Margaret kunnen vertellen dat u haar steunt en er mede voor
hebt gezorgd dat haar werk en leven in Kameroen voortgezet kan worden!
Dit kunt u doen:
• Financieel steunen. Wilt u Margaret financieel ondersteunen? Dit kan via haar pagina op de Wycliffe website
https://www.wycliffe.nl/veldmedewerker/margaret-den-besten/ of door het invullen van een machtiging (zie
achterzijde) en deze te versturen naar tfcmargaret@gmail.com.
• Meeleven via de nieuwsbrief (4x per jaar) en/of de gebedsmail (1x per maand). In de nieuwsbrief schrijft
Margaret periodiek over haar werk. Wij hebben gehoord dat sommige mensen graag meer betrokken willen zijn.
Dan is de nieuwsbrief wellicht wat weinig. Daarom kunt u vanaf nu ook meeleven via een gebedsmail. U kunt
zich opgeven via tfcmargaret@gmail.com of de antwoordkaart (achterzijde).
• Meelezen in de Mare48. Margaret zal ons steeds schrijven over het leven en het werk in Kameroen.
• Bij Bol.com bestellen via de banner op de website. Via onze website www.vertaalwerkmargaret.com kunt u nu
ook uw bestellingen bij bol.com doen. Als u op de advertentie van bol.com op onze website klikt en hierna een
bestelling plaatst, gaat 8% van het aankoopbedrag naar het werk van Margaret.

Margaret voor Wycliffe in Kameroen

Beste lezer,
Als u de nieuwsbrief of de gebedsbrief wilt ontvangen en/of Margaret financieel wilt steunen, kunt u
deze antwoordkaart invullen. Deze antwoordkaart kunt u inleveren bij iemand van de
thuisfrontcommissie of mailen naar tfcmargaret@gmail.com.
Namens Margaret zijn wij dankbaar voor alle betrokkenheid!
De thuisfrontcommissie,
Judith Meerkerk-Haak, Richard en Yvonne den Besten, Mirjam Snoep en Neline van Toor

Antwoordkaart

sepa-machtiging

Ja, ik machtig Wycliffe Bijbelvertalers om structureel

□ €10 □ €25 □ anders, nl. € _____

per

□ maand □ kwartaal □ jaar □ eenmalig

af te schrijven ten gunste van Wycliffe Taalkundig Werk Kameroen

□ Ik maak dit bedrag zelf over op NL44RABO0312636083 t.n.v. Wycliffe Taalkundig Werk
Kameroen.

□ Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief. Vul dan uw e-mailadres in.
□ Ja, ik ontvang graag de gebedsbrief. Vul dan uw e-mailadres in.

Voorletters en naam:___________________________________ m / v / familie
Adres:___________________________________________________________
Postcode en woonplaats:________________________________________ NLD
Banknr. (IBAN)

N

L

E-mail:__________________________________

Handtekening:____________________________
Plaats:________________Datum:____________

Door ondertekening van dit formulier geeft u
toestemming aan:
1. Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, Postbus 150, 3970
AD Driebergen, om doorlopende incasso-opdrachten naar
uw bank te sturen.
2. Uw bank om deze afschrijving conform de opdracht
van Wycliffe Bijbelvertalers uit te voeren. Als u het niet
eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8
weken eenvoudig terugboeken door contact op te nemen
met uw bank.
Wij incasseren altijd rond de 25ste van de maand. Het
Incassant ID van Wycliffe is NL17ZZZ404828630000
WDD-A-80000-77444

