
Beste allemaal,
Vorige week heeft u een nieuwsbrief ontvangen van Wouter & Maaike van de Toorren. 
Als het goed is bent u dus helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken en de 
spannende periode waarin ze zich nu bevinden. Als Thuis Front Team (TFT) proberen we 
hun zo goed mogelijk te helpen en te bemoedigen. Tegelijkertijd willen we graag u als 
achterban informeren over onze missie als TFT en de manieren waarop u met ons 
Wouter & Maaike kunt steunen. Vandaar dat u deze keer een brief van ons krijgt. 

Missie TFT
Als TFT hebben we ervoor gekozen om onze eigen missie te omschrijven. 
Deze luidt als volgt: ‘Door gebed en praktische ondersteuning een brug 
slaan tussen Wouter en Maaike en hun achterban’. We staan ten dienste 
van Wouter en Maaike en ten dienste van u als achterban. U kunt heldere 
informatievoorziening van ons verwachten, concrete gebedspunten en een 
eerlijke weergave van de bediening die God aan Wouter en Maaike gaat geven. 

Samenstelling TFT
Het TFT bestaat op dit moment uit vier personen. We zijn dankbaar voor de 
goede sfeer en de constructieve samenwerking, maar vier leden is een wat 
smalle basis. We zijn dus op zoek naar uitbreiding met in ieder geval twee 
en liefst drie mensen. Er staan ook nog twee belangrijke taken open 
binnen het TFT: de PR en de coördinatie gebedsondersteuning. Het zou 
kunnen dat u dit leest en dat God in uw hart een verlangen legt om op 
deze manier het werk dat Wouter &  Maaike hopen te doen te gaan ondersteunen. We kunnen 
u zeggen dat het prachtig ‘werk’ is! Natuurlijk kost het tijd, maar u krijgt er ook veel voor terug. 
Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter van de TFT via hielke@familiezandberg.com  

Bidstonden
De afgelopen weken hebben we twee speciale bidstonden georganiseerd. Het doel van deze avonden 
was om samen met andere broeders en zusters Wouter & Maaike en het werk dat ze willen gaan 
doen in Portugal voor Gods aangezicht te brengen. Het was bemoedigend om zo met elkaar God 
te danken voor wat Hij al gedaan heeft maar ook Hem te vragen om duidelijk te spreken wat hun 
toekomst betreft. Gebed is geen extraatje, maar absolute noodzakelijkheid. De bidstonden waren 
mooi, maar ons gebed mag blijvend bij hun zijn! 

Definitieve beslissing
Zoals u in de laatste brief heeft kunnen lezen wordt er binnenkort een defi nitief besluit genomen en 
wel op dinsdag 25 maart. Als op deze dag 80% van de benodigde giften zijn toegezegd worden de voor-
bereidingen gestart voor een vertrek tijdens de zomer. Zo niet, dan komt er een einde aan hun plannen. 
Dat laatste lijkt misschien resoluut, maar ze hebben die keuze samen met God gemaakt. Het is gewoon 
ook goed dat er na ruim drie jaar een streep getrokken wordt. Maar God heeft de afgelopen maanden 
zoveel gebeden verhoord dat we ons bijna niet kunnen voorstellen dat het niet doorgaat. Tegelijkertijd 
zeggen zij en wij onomwonden dat het uiteindelijk gaat het om wat Hij wil, niet om wat wij willen. 

Hoe staan we er voor?
In de laatste nieuwsbrief van Wouter en Maaike konden we vertellen dat van het benodigde maand-
bedrag 72% binnen was. Op dit moment bedraagt het percentage 75%. We kunnen er allerlei menselijke 
berekeningen op loslaten, maar het gaat erom dat we blijven vertrouwen dat God mensenharten kan 
en zal blijven aanraken zodat de bediening die God zelf op het hart van Wouter en Maaike heeft 
gelegd uitgevoerd kan worden. 

Ze zijn er klaar voor
In al onze gesprekken wordt het telkens duidelijk dat het hart van Wouter en Maaike klopt voor 
Portugal en de gelovigen daar. Ook het ECM team daar zou ze met open armen verwelkomen. Het zal 
zeker niet gemakkelijk zijn, maar ze mogen dan gaan in de overtuiging dat Hij die roept getrouw is. 
Hij zal het ook doen. Dank voor uw steun tot dusver!

Met hartelijke groet en in Christus verbonden,
Het TFT team:  Hielke Zandberg, Norman Ouwerkerk, 

Dick van ’t Slot, Mark Brussel



REACTIEKAART   
 
Ik wil het werk ondersteunen 
van  Wouter & Maaike v.d. Toorren  

 
 Ik wil graag gebedspartner van Wouter & Maaike zijn. Hiervoor 

wil ik graag de digitale gebedsbrief ontvangen 
 

 Ik wil graag de nieuwsbrief van Wouter & Maaike (blijven) 
ontvangen. Stuur mij de nieuwsbrief digitaal/ per post* 
Door de nieuwsbrief digitaal te ontvangen helpt u ons de printkosten te beperken  

 
 Hierbij machtig ik st. ECM-Nederland om: 

 eenmalig € …………… van mijn rekeningnummer af te 
schrijven 

 € …………… per maand / kwartaal / jaar* af te schrijven van 

mijn rekeningnummer  
     *doorstrepen wat niet van toepassing is  

 
Deze toezegging gaat in per (datum invullen): ……….………….. 
Dit bedrag is bestemd voor het fonds van v.d. Toorren 
 

Dhr/mevr: ……………………………………… Voorletter(s):… ……...  

Adres: …………………………………………………………..………... 

PC & woonplaats: ………………………………….…………….……… 

Telefoon: …………………………… Email: …….……………….……. 

Rek.nummer: ……..……………………… 

Handtekening: ……………….……………….… 
 

S t e u n e n  i s  o o k  m o g e l i j k  v i a  e e n  i n c a s s o f o r m u l i e r  o p  www.ecmnederland.nl/geven o f  d o o r  z e l f  

o v e r  t e  m a k e n  o p  I N G  2 5 4 9 9 7  t n v  S t . E C M - N e d e r l a n d  t e  D e v e n t e r  o v v  f o n d s  v . d .  T o o r r e n  

 
 

IK WIL BREDER GEÏNFORMEERD WORDEN OVER HET ZENDINGSWERK IN 
EUROPA. STUUR MIJ: 

 een proefexemplaar van ECM’s periodiek Europa Info 
 de maandelijkse ECM gebedskalender per post / email 
 meer informatie over het geven van giften d.m.v. lijfrente 
 meer informatie over een presentatie in mijn gemeente/kring. 

 
dichtplakken en opsturen; E C M  N E D E R L A N D - P O S T B U S  8 6 1 - 7 4 0 0 A W  D E V E N T E R  

http://www.ecmnl.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Wouter+en+Maaike+van+der+Toorren

