Augustus
2022

Nieuwsbrief

van Jurgen en Dien Boontje
over ons aanstaande werk bij Trans World Radio

‘Het christelijk geloof kan toch niet
voor mij zijn?’

We stelden elkaar vragen zoals:
‘Hoe bouw ik een media-workshop zó op dat
de cursisten optimaal leren en oefenen? Zien
we terug dat ze hun nieuwe ervaring en kunde
in eigen land inzetten? Welke invloed heeft
cultuur op het leerproces? Waarin kunnen wij
mediatrainingen nog verbeteren?’

[een luisteraar in Tadzjikistan ]
‘Totdat ik jullie programma op de radio
hoorde, dacht ik altijd dat alleen Russen of
Europeanen christen konden zijn. Maar toen ik
in mijn eigen taal over Jezus hoorde vertellen,
besefte ik dat Hij ook mijn Heer kan zijn.’
Lees verder op: www.twr.nl

Te gast in de Koningkerk

De geplande start als werknemer
Ons eerste plan om rond deze maand in
deeltijd voor TWR te gaan werken, hebben we
moeten laten vallen.
De afspraak met TWR is dat Jurgen kan
beginnen met zijn werk als er genoeg financiën
zijn toegezegd. Genoeg voor 3 dagen aan
loonkosten. Die dekking is nog niet bereikt nu.
We richten ons nu op een start over een half
jaar in februari 2023. Zie ook onze infographic
in de nieuwsbrief van juni van dit jaar.

Online werkoverleg doet er toe
Het komend seizoen zal Jurgen elke maand
deelnemen aan het overleg van zijn werkgroep
binnen TWR. Het gaat momenteel over de
interactie tussen cursisten en de cursusleider(s).

Luistermateriaal voor mensen in vele
talen. Kies een taal op: twr360.org !

Een hartelijke geloofsgemeenschap met visie
voor zending. Na een korte kennismaking
tijdens de dienst, kregen we naderhand de kans
om bij de koffie uitgebreid verslag te doen.
Omdat TWR al goed bekend is bij de
gemeenteleden van deze kerk vertelden we
vooral wat het beoogde werk van Jurgen
inhoudt.
Haarlem heeft voor ons altijd iets speciaals.
Daar hebben we elkaar leren kennen en zijn er
ook getrouwd. 40 jaar geleden !!

Familie uit Nieuw Zeeland en Finland
Deze maand vierde Dientje haar verjaardag met
een uitje naar Elburg. Als extra verrassing waren
haar zus Aaltje en haar man Gijsbert er dit keer
over uit NZ. Ook broer Cornelis en zijn vrouw
Maria uit Finland, waren kortgeleden over voor
een celloconcert in Zeeland.
En de rij van ontmoetingen met familie en
bekenden is nog lang niet op.
Heerlijk !!

De QR-link naar onze
project-website >

