Nieuwsbrief december 2017
... van Margaret
Dag lieve lezers,
De afgelopen maand is een bijzondere geweest. In deze nieuwsbrief wil ik jullie onder andere een
inkijkje geven in onze trouwdag. Het was wat ver weg waardoor er niet veel mensen langs konden
komen, maar wat hebben we een kaarten en felicitaties gehad! Heel erg bedankt daarvoor, dat was
ontzettend leuk.
Verder wens ik jullie allemaal natuurlijk hele goede feestdagen en een gezegend nieuwjaar!
Liefs, Margaret Belinga!

Huwelijk
Op een mooie zonnige dag in december, 9 december om precies te zijn, was het dan eindelijk zover. Na
maanden voorbereiden was het die zaterdag mijn trouwdag. Ik zou gaan trouwen met een geweldige,
lieve en gelovige man; Jean Yves.
Het was een heerlijke, gezellige en chaotische dag. De dag begon met het aantrekken van de
traditionele Afrikaanse kleding voor het burgerlijk huwelijk. Dat ging allemaal nog heel voorspoedig.
Maar toen was het wachten op de persoon die mijn make-up zou doen. Ze kwam uiteindelijk vijf
minuten voordat we moesten vertrekken aan. Tegen die tijd had ik al zelf even wat mascara opgedaan
en was er helemaal klaar voor. Mijn familie en vrienden zagen er ondertussen ook fantastisch uit in hun
afrikaanse trouwkledij. Eenmaal redelijk op tijd aangekomen op de locatie van het burgerlijk huwelijk
zag alles er prachtig uit. Versierde bomen, een mooie aangeklede tent, nette witte stoelen voor
iedereen.
Het enige wat ontbrak waren de getuigen van Benjy. Dus gewoon nog maar een halfuurtje extra
wachten. Toen die eindelijk aangekomen waren kon de ceremonie beginnen en zo’n drie kwartier later
waren we, na beide volmondig 'ja' te hebben gezegd, officieel man en vrouw. Na het burgerlijk huwelijk
was er tijd om een beetje te dansen, kon men genieten van wat lekkere snacks en werden er foto’s
genomen. Kameroeners zijn gek op foto’s nemen, dus elk vrij moment die dag werd benut om foto’s van
en met ons te nemen.

Het is echt! Met onze trouwacties

Burgerlijk huwelijk

Na deze gezellige morgen was het tijd om snel om te kleden en onze ‘westerse’ trouwkledij aan te
trekken. Benjy kwam me daarna ‘thuis’ ophalen, zodat ik toch een beetje vanuit huis zou trouwen. Wat
zag hij er knap uit in zijn mooie grijze pak! Dat zo’n mooie man met mij wil trouwen. Weer wat foto’s
later was het tijd om naar de kerk te gaan.
Benjy liep de kerk in met zijn ‘best man’, waarna papa mij de kerk in bracht en weggaf aan Benjy. Het
was een bijzondere dienst. Voor ons het hoogtepunt van de dag. De dienst was zo vreugdevol, vol lieve
woorden die Benjy en ik aan elkaar gaven, vol mooie speeches en liederen van familie en vrienden, en
vol muziek tot eer van God.
Ook na de dienst was het weer tijd voor foto’s. Het zijn kleurrijke foto’s geworden. Met bijna iedereen in
kleding gemaakt van een van de fleurige trouwstoffen. Na de foto’s snel mijn haar laten fatsoeneren
door mijn bruidsmeisje Beri en daarna door naar de receptielocatie. Het werd een geweldige rommelige
avond. De ceremoniemeester kwam gewoon niet opdagen, de band vertrok zonder aankondiging al om
19:00u, en het eten was te laat. Maar ondanks dat hebben we het best naar ons zin gehad. Het eten,
toen het uiteindelijk arriveerde, was heerlijk en we hebben zelfs nog de klompendans gedanst. Op echte
klompen!
Nu ben ik alweer drie weken getrouwd en het bevalt me opperbest. Benjy is een ontzettend lieve,
zorgzame man. Hij is een man die echt streeft te leven naar Gods wil, en hij is daarin een groot
voorbeeld voor mij.

Redcliffe
Helaas moet ik binnenkort Kameroen tijdelijk verruilen voor Engeland. Hier zal ik vijf maanden studeren
aan Redcliffe College. Ik hoop tijdens de studie meer kennis te vergaren, om uiteindelijk mijn werk als
taalkundige beter te kunnen doen.
Ik heb ontzettend zin om naar Engeland te gaan. Maar er is een groot nadeel: we weten nog niet of
Benjy mee kan. Wilt u voor ons bidden? Dat hij in ieder geval een visum krijgt, al is het maar om een
paar weken langs te kunnen komen.

Dank
Het afgelopen jaar was een goed jaar. Ik heb mogen genieten van mijn werk en leven hier in Kameroen.
Maar dit was enkel mogelijk dankzij uw hulp. Uw gebed, uw medeleven en uw financiele ondersteuning.
Via deze weg wil ik u daar heel hartelijk voor bedanken. Ik dank God voor u!

... van het thuisfront
Film
Hester de Rooij heeft de hele week met de familie en vrienden die naar Kameroen konden komen
gefilmd. Zo kunnen familie en vrienden die er niet bij konden zijn toch een beetje aanwezig zijn en een
indruk krijgen van dit mooie land en deze bijzondere dagen. Een preview is te zien op de website van
Hester: http://www.hesfilmt.nl/wedding-jean-yves-margaret/.
Website
De website vertaalwerkmargaret.com wordt steeds weer mooier. Op de website vindt u allerlei
informatie over het vertaalwerk van Margaret, de zendende gemeente, terugblikken op activiteiten en
nog veel meer. Ook een gift overmaken en het opzoeken van eerdere nieuwsbrieven: het kan allemaal
makkelijk en snel via de website.
Bid- en dankpunten
• Dank voor de mooie dag die Margaret en Jean Yves samen kregen, in het gezelschap van
vrienden en familie, zelfs enkele uit Nederland.
• Bid dat Benjy een visum krijgt om met Margaret mee te gaan naar Engeland voor haar opleiding
aan Redcliffe college.
• Bid dat Margaret haar werk in Kameroen goed mag afronden en dat het voortgezet wordt en
vrucht draagt.
Funfact
Wist u dat Jean Yves en Benjy zijn een en dezelfde persoon zijn?
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