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Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft,
en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.
Johannes 15:5

FAMILIE GEENSE IN
INDONESIE

"WELCOME IN THE USA"
Na heel veel voorbereiding gaf het een heerlijk gevoel toen de piloot dit door het
toestel riep. We zijn er nu dus echt. Heerlijk! Het betekent de start van ons werk voor
MAF. Een mijlpaal. In deze nieuwsbrief vertellen we meer over hoe welkom we ons
voelen hier en hoe ons leven eruitziet. Daarbij kijken we natuurlijk ook vooruit naar
Indonesië.
Van Engeland naar Nederland

De

De laatste nieuwsbrief schreven we in

luisteren via:

Engeland op de Bijbelschool. Het was

https://geensefamily.com/uitzenddienst

uitzenddienst

is

nog

terug

te

een heerlijke tijd daar. Nathan en Chloé
wilden er wel blijven wonen. Maar

Van Nederland naar Nampa

Nederland wachtte weer om ons voor te

Na een lange reis kwamen we 27 januari

bereiden op de reis naar Amerika en

in de nacht vermoeid aan in Nampa.

Indonesië. En die tijd was ook fijn! Dicht

Maar wat een plek! We keken onze ogen

bij familie en vrienden en de vertrouwde

uit. Een prachtig aangelegd terrein met

school voor de kinderen. We vonden het

daarop huisjes waarin niets ontbreekt!

erg leuk om zoveel mensen bij ons drive-

Op het terrein zijn speeltuintjes, een

thru afscheid te zien. Ook voelden we

grote zandbak en in het midden een

ons enorm gesteund toen corona ons

groot 'family center' waar de kinderen

vertrek vertraagde door alle kaartjes,

heerlijk kunnen spelen. Naast de fijne

berichtjes

Dank

plek was het ook goed om allerlei

daarvoor! De dag voor ons vertrek

mensen 'live' te ontmoeten die we wel al

werden we uitgezonden door onze

kenden op een digitale manier.

en

bemoedigingen!

gemeente in Kapelle. Dat was een
ontzettend mooie dienst die ons kracht
geeft en helpt te focussen op ons
verlangen en doel: Vruchtdragen voor
Hem.

Marien en Marieke
zijn samen met hun
kinderen Nathan en
Chloé door MAF
uitgezonden naar Indonesië. Marien
gaat daar als regionaal manager IT
aan de slag.
Wilt u meedanken voor:
Dat we veilig in Amerika zijn
aangekomen. En het gaat
goed met ons in alle
veranderingen en transities.
De mensen bij MAF die zo
enorm gedreven zijn in het
werk van MAF.
Wilt u meebidden voor:
Dat onze Visa voor Indonesië
rondkomen zodat we op tijd
kunnen starten met de
taalschool.
Dat de reis naar Indonesië
zonder moeilijkheden
verloopt.
Adres tot begin 2023 is:
Geense family c/o IMLAC
Jl. Bina Taruna No 2
Salatiga, Jawa Tengah 50721
Indonesia
E-mail: menm@geensefamily.com
Onze korte termijn plannen:
2 Maart
Vlucht naar Java
16 Maart
Start taalschool

Volg ons via
Geensefamily

Aan het werk...

Verder reizen

Onze banen hadden we voor vertrek

We leggen grote afstanden af en vliegen

naar Engeland al opgezegd. In Engeland

in een paar maanden zo ongeveer de hele

hadden we het druk genoeg. Maar tijdens

wereld rond.

de twee maanden in Nederland merkten

Wanneer

we dat het vreemd is 'geen doel' te

binnen zijn hopen we straks naar Jakarta

hebben. In de wachtstand zitten... Dat is

te reizen. Dit is een reis waarin we zo'n

voor ons ongeduldige mensen niet altijd

Chloé vierde haar verjaardag met een
prachtige taart en veel nieuwe vriendjes

makkelijk. Daarom is het fijn om dan hier

onze

visa

voor

Indonesië

25 uur door de lucht zweven. Gelukkig
vinden we dat erg leuk om te doen. Na

te wonen en werken.

Er zijn speeltuintjes en we zijn vaak te

een quarantaine in Jakarta reizen we

Marien gaat elke ochtend lopend naar

vinden in het family centre met een

door naar de stad Salatiga waar we dan

het hoofdkantoor van MAF dat ook hier

spelletjeskast, en heel veel speelgoed.

10 maanden taal- en cultuurstudie doen.

op het terrein ligt.

Onze gymles doen we buiten op het

Het adres van ons huis in Salatiga staat

basketbalterrein of in de fitnessruimte.

op de voorkant van deze nieuwsbrief.

Op zaterdag proberen we de natuur in te
gaan. Daar vertelt Nathan verderop wat
meer over.
'Settelen'
We proberen er hier ons thuis van te
maken. Tegelijk merken we dat helemaal
settelen best lastig is omdat we weten
dat we over enkele weken weer verder
Zijn werk is nu vooral gefocust op het

reizen. Dat valt niet altijd mee en het is

leren kennen van de collega's op kantoor.

echt een leerproces. Maar na Engeland,

Alleen al op het hoofdkantoor zijn er zo'n

Nederland en nu Amerika leren we er

108 medewerkers. Daarin is het vooral

steeds beter mee omgaan. Afscheid

belangrijk te ontdekken hoe management

nemen doet op elke plek weer pijn, juist

er binnen MAF uitziet en de IT-wereld te

omdat je weer nieuwe vrienden en

leren kennen. Maar ook wat er allemaal

herinneringen hebt gemaakt. Dat be-

speelt in het Indonesië programma. Dit is

tekent niet dat we die vrienden en

het grootste programma van MAF US

herinneringen

wereldwijd met 15 vliegtuigen.

maken. We kijken daarom ook uit naar

Nathan en Chloé krijgen elke ochtend les

Indonesië waar we langere tijd op één

van juf mama. In de middag verkennen

plek hopen te wonen.

we het terrein.

niet

zouden

moeten

De Woestijn
Ik was pas in de woestijn, daar was
een

brug

die

Ook

waren

was

gebouwd

mineralen over te vervoeren.
daar

stenen

om

daar

stonden tekeningen van de indianen
op. die

zijn erop gekrast . En er

was een mooie klif. en daar werd
vroeger

veel

goud

of

zilver

gevonden. Als je de code scant krijg

je een filmpje waarin ik er meer
over vertel.

Groetjes Nathan

Klik of Scan

Vanuit de TFC
We kijken als TFC terug op een gezegende uitzenddienst van Marien en Marieke. Ook de drive-through was mooi om te
organiseren en het was fijn om te zien dat er vanuit de achterban veel belangstelling was om Marien, Marieke en de kinderen nog
even persoonlijk te spreken. Hartelijk dank ook voor uw bijdrage in de vorm van kaarten voor de verjaardag van Chloé! We hebben
twee grote enveloppen vol met kaarten naar haar kunnen sturen! De volgende acties willen we graag onder uw aandacht brengen:
Op zaterdag 9 april wordt een wandelmarathon georganiseerd. De deelnemers lopen van Burgh-Haamstede naar Zoutelande.
Het inschrijfgeld komt volledig ten goede aan het werk van Marien en Marieke. Aanmelden en informatie via
maffewandelmarathon@gmail.com.
Er is een lokale marktplaats app actief in Kapelle e.o. wilt u hier aan toegevoegd worden stuur dan 'JA' naar 0628353425.
Voor Moederdag hopen we ook weer een heerlijke ontbijtactie te organiseren, houd dit vast in gedachten !
Het werk van de familie Geense wordt mede mogelijk gemaakt door de ZGG

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Geense. 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 Marien & Marieke als supporter
wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/geense. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan
adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Geense gaat.

