
NIEUWS VAN DE FAMILIE BRUINTJES 
We wensen jullie gezegende kerstdagen en al het goede voor het komende jaar! Bedankt voor je 
betrokkenheid want zonder mensen om ons heen die ons ondersteunen, geloven in wat we doen, voor 
ons bidden of financieel ondersteunen kunnen we dit niet doen. Bedankt hoe je er voor ons geweest 
bent dit afgelopen jaar! 
 
ONS HUISJE 

Ons huisje begint langzaam maar zeker meer vorm te krijgen, het is wel veel 
werk en Marcel doet (bijna) alles alleen, maar het wordt heel mooi! De 
badkamer is betegeld en de vloeren ook al voor een groot deel. De elektricien 
bleek helaas Corona te hebben dus dat deel moest nog even wachten. Het 
bedrijf die ons op het gasnet aan moet sluiten laat het afweten en dat was 
wel even balen. Maar opnieuw kunnen we langer in het huis blijven waar we 
nu wonen. We wilden graag een plan hebben wanneer het huis klaar genoeg 
zou zijn om te verhuizen, maar we merken dat, dat gewoon niet werkt. 
Marcel werkt hard aan het huis en we zien dan wel wanneer we er kunnen 

gaan wonen. 
 
 
OPNIEUW IN LOCK DOWN 

Na de zomer ging bijna alles weer gewoon open en het leven leek weer 
even normaal te worden. Even, want na de herfstvakantie gingen de 
scholen opnieuw dicht en eind november begon voor ons de tweede 
Lock down.  
 
Marcel kan nog wel aan het huis werken en we mogen nog 
huisbezoeken 
doen, maar alles in groepen is afgelast. Huisbezoeken zijn  daarnaast 
erg lastig omdat we ook twee kinderen in huis hebben waarvan we er 
eentje thuis onderwijs moeten geven. Ik heb niet kunnen doen wat ik 

voor ogen had en dat voelt soms best frustrerend. 
 
PLANNEN 

Er is gelukkig ook veel wel gelukt. We hebben de Youth Alpha cursus 
voorbereid en zodra het kan zijn wij klaar om te beginnen (en de tieners 
ook!). De keren dat we met de meiden samen mochten komen hebben 
we 3 nieuwe meiden mogen verwelkomen. We hebben ook weer 
contact met Serdal, de jongen die bij het Pallet project meewerkte. Hij 
heeft een dagje in ons huis geholpen en is nu bij Teen Challenge 
(verslavingszorg). Dat is voor ons een antwoord op gebed, maar nog 
wel steeds spannend omdat we zien dat er nog veel hobbels te nemen 
zijn voor hem voordat hij een beetje een stabiel leven zal hebben. Maar 
God is aan het werk en dat is zo mooi om te zien! 

 
 

We zijn nu in Nederland ondanks dat wij niet hadden verwacht nog te 
kunnen komen, maar omdat Ivanna online les heeft konden we zelfs een 
weekje eerder komen. Deze week gebruiken we om online dingen af te 
ronden en onze quarantaine uit te zitten. Het is voor de kids pittig 
geweest om drie weken lang geen andere kinderen te hebben om mee te 
spelen.  



 
 
Ook was het vaak slecht weer zodat buiten spelen niet lang leuk was. Ze konden daardoor moeilijk 
hun energie kwijt. Nu ze in Nederland zijn en bij mijn ouders alle ruimte hebben zien we ze met volle 
teugen genieten. Ik ben nu 20 weken zwanger en het lijkt allemaal goed te gaan.  
We hopen natuurlijk wel dat 2021 heel anders gaat  worden. We zijn deel van een erg leuk team en 
hebben veel bijzondere momenten samen mogen beleven dit jaar. En meer dan wat dan ook hebben 
we mogen ervaren dat te midden van alle onzekerheid onze levens vast staan op Jezus onze Rots. 
 

GROETJES, MARCEL, TINEKE, IVANNA EN JUDA 
 

We sturen onze nieuwsbrief naar degenen die onze steunen door hun vriendschap, financiën en 
gebed. Wilt u ons werk financieel ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken naar: 

NL38 RABO0326 5210 62 t.n.v. Stichting JmeO te Heerde, o.v.v. ‘2218 Koningsstijl’. 
tel. +40 723 801 737 

 


