Juni 2014

Hallo allemaal,
We hebben een fantastisch openingsfeest
gehad en we zijn blij met alle positieve reacties
die we hebben ontvangen. De kop is er af en
de stichting gaat nu in een nieuw vaarwater
terecht komen, waarin naamsbekendheid nog
steeds belangrijk is, maar donateurs en
andere fondsenwerving steeds belangrijker worden. We zijn ook blij
met het feit dat iedereen nu ziet dat onze droom echt werkelijkheid
wordt en dat we een stichting zijn met grote ambities. We zijn trots
om te zeggen: Stichting Nieuwe Generatie Brasil staat er!
We wensen jullie allemaal een fantastische zomer toe!
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Even voorstellen: Fred en Diana
Wij zijn Fred en Diana Rhijnsburger. We zijn 41 jaar getrouwd en
samen hebben wij 3 zonen, 3 schoondochters en 11 prachtige
kleinkinderen. Daar genieten we met volle teugen van.
Diana over Fred:
Fred is 66 jaar. Sinds zijn 62ste met de Vut en sinds
vorig jaar officieel AOW’er. Hij heeft een grote passie
en liefde voor het Woord van God. Hij deelt graag uit
van die liefde en kennis. Als hobby is hij vaak te vinden
in zijn “klokkenhok” waar hij klokken restaureert en
repareert Hij is super handig, een echte klusser en
buigt zich graag over de moeilijkste Sudoku’s.
Natuurlijk is hij een hele leuke opa voor zijn kleinkinderen.
Fred over Diana:
Diana is 61 jaar. Sinds vorig jaar is ook zij gestopt met
haar werk en is nu full time huisvrouw, moeder en
oma. Ze houdt erg van koken, is gastvrij en zorgt met
liefde voor iedereen die over de vloer komt. Ze leest
graag, is creatief, kan goed luisteren en is zich vaak
niet bewust van wat ze uitdeelt aan anderen.
We dragen Samuel, Laura en hun kinderen een heel warm hart
toe. We ontmoetten Samuel op een sportdag van Fortis (waar Fred
ook werkte), en bedachten toen, hé… hij zit ook in onze kerk!! Toen
viel er ineens een kwartje van herkenning. We kenden het werk
van Opa vd Raa uit onze vorige gemeente en ook Raquel was ons
niet onbekend. We hebben veel gebeden voor dat hele gezin. En nu
gaat er een nieuwe generatie op weg in een nieuw werk met een
nieuw plan. We staan voor 100% achter dit werk en hun plannen.
Aan ons hebben ze gevraagd om een biddende, bemoedigende en
coachende achterban te zijn. Dat ligt ons na aan het hart en doen
we met liefde. Zo zie je dat God iedereen gebruikt in dit hele proces,
op Zijn manier en wijze om tot Zijn doel met dit prachtige gezin te
komen.
Kortom: Wij zien het wel zitten met Samuel en Laura.

Restaria Pannenschuur
Het team van Restaria
Pannenschuur in Oisterwijk
draagt het werk van de
stichting een warm hart toe.
Om ons te steunen mochten
we een hoek inrichten waar
klanten meer informatie over
onze stichting kunnen vinden
en ook meteen een donatie
kunnen achterlaten om ons
werk te steunen.
Wij zijn ze hier natuurlijk heel
dankbaar voor en willen ze bij
deze even in het zonnetje
zetten.
Heeft u ook zo’n goed idee om
onze stichting te steunen?
Neem dan contact met ons op

Volgende keer:
Openingsfeest 17 mei
Zaterdag 17 mei was het eindelijk zo ver: het openingsfeest van de
stichting. Het was een geslaagde dag met optredens van
sambaband Oladom uit Utrecht, operazanger Frans Cornet en
gospelzangeressen Muriël Blijd en haar dochter Talita. Tussendoor
vertelden Samuel van de Raa en Arja Hilberdink meer over de
stichting en hield Hans Tims een toespraak over Mattheus 25. De
dag werd aan elkaar gepraat door dagvoorzitter Boudewijn van
Uden en tussendoor van muziek voorzien door FerrisDeejay.

 Een uitleg waarom de grond
zo veel geld kost en wat we
ermee willen doen
 Een verslag van onze reis
naar Brazilië
 Kennismaking met één van
de bestuursleden

Nieuwsgierig?
U kunt ons volgen via:
www.ng-brasil.nl
Hier kunt u wekelijks een
nieuwe blog lezen en blijft u op
de hoogte van de laatste
updates

Wist u dat:
Daarnaast waren er ook verschillende lekkernijen waar iedereen
van kon genieten: Koffie, thee en fris, prachtig versierde cup cakes,
soep met belegde broodjes, toastjes en borrelhapjes.
We zijn ontzettend dankbaar dat zoveel mensen hebben kunnen
genieten van een geweldig programma en heerlijke hapjes.
Een uitgebreid verslag van deze dag vind u op onze site.

Vrijwilligers
Het was een zeer geslaagd feest. Dit was niet mogelijk geweest
zonder de hulp van alle vrijwilligers. Daarnaast willen we ook alle
sponsoren heel hartelijk bedanken voor alle steun.

 We op Facebook meer dan
300 ‘likes’ hebben?
 Wij in 2016 naar Brazilië
verhuizen om de stichting
handen en voeten te geven?
 U kunt kiezen om de
nieuwsbrief digitaal of juist
per post te ontvangen?
 U ons ook kan helpen met
het geven van speelgoed of
kleding?
 We als doel hebben om dit
jaar 100 vaste donateurs te
werven. Bent u daar 1 van?
 Dat we een WK Finale
Benefietdiner organiseren?

Stelt u het niet op prijs dat u deze nieuwsbrief ontvangt? Afmelden kan door een email te sturen naar secretaris@ng-brasil.nl

