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Nieuwsbrief  3 september 2015 

Van de TFT: aankomst en afscheid… 
 
We kijken met familie Otten terug op een mooie 
maar intensieve periode van afscheid. Op 16 au-
gustus mochten we de uitzenddienst mee maken 
in de 3GK te Deventer. Daarna was er een familie
– en vriendendag op de trainingsbasis in Neder-
land en tot slot het uitzwaaien op Schiphol.  
 
Na al het afscheid zijn we dankbaar dat Elselies 
en Jan-Willem op 29 augustus veilig aan mochten 
komen op de plek waar ze de komende 2 maan-
den getraind zullen worden voor het werk. De eer-
ste berichten zijn positief. Het gaat goed met de 
familie. Eleanora kan zelfs de vragen ‘What’s your 
name?’ en ‘How old are you?’ al helemaal zelf 
beantwoorden….  
 
In deze nieuwsbrief vindt u een bericht van de 
familie, een verslag van de uitzenddienst en ge-
bedspunten.  
 
Dank voor uw betrokkenheid!  
 
Namens het Thuisfrontteam,  
Gerben en Marjoke van de Peut 

Otten-update 
 

Beste lezers, 

Op het moment van schrijven, zitten we kort voor ons 
vertrek. We beseffen dat wanneer u en jullie dit lezen, 
we net een aantal dagen inwoners zijn van Zuid-
Afrika.  

Het afscheid is in volle gang en een rollercoaster van 
emoties waait soms over ons heen. Het besef dat we 
mensen gaan missen en we geen onderdeel meer 
kunnen zijn van het leven van de geliefden om ons 
heen, maakt ons soms ineens zomaar verdrietig. 
Maar aan de andere kant hebben we er zin in om op 
reis te gaan en te beleven welke plannen God met 
ons leven heeft in Zuid-Afrika.  

Wanneer u dit leest, zijn de uitzenddienst en de GO-
conferentie achter de rug en zijn we gestart met onze 
training in Zuid-Afrika. De training vindt plaats op de 
trainingsbasis van Operatie Mobilisatie in Boskoop, 
Pretoria. We proberen beiden de training te volgen 
maar in de praktijk zal Jan-Willem vooral de training 
volgen en Elselies zal de zorg voor de meiden op 
zich nemen.  

De mogelijkheden tot contact zijn de eerste tijd ge-
ring. We zullen het internet moeten delen met onze 
medestudenten én het internet is er niet altijd… Via 
de nieuwsbrief hopen we u en jullie toch een beetje 
op de hoogte te houden van onze activiteiten. Voor 
vragen kunt u altijd terecht bij het thuisfrontteam.  

 

Hartelijke groet,  

Ottentribe 

OM MDT - Jan Willem en Elselies Otten 
PostNet Suite #436 
Private Bag X37 
Lynnwood Ridge 
0040 Pretoria 

NL13RABO0114232938  
t.a.v. Operatie Mobilisatie  
o.v.v. Fam. Otten - Zuid - Afrika 

Contactpersoon Thuisfrontteam 
Martin Otten  

Salomeschouw 17, Zoetermeer 
06-30505588 

tfc@ottentribe.com 

Waar werkt de familie?  
Naar verwachting zal Jan-Willem na de training, eind oktober, starten met het werk in de sloppenwijk Mamelo-
di. Mamelodi is vanaf 1945 ontstaan als nederzetting voor de zwarte Zuid-Afrikanen die verdreven werden uit 
Pretoria. De sloppenwijk is ongeveer 45 km2 groot en er wonen ongeveer 1,2 miljoen mensen. Volgens het 
apartheidsbewind was Mamelodi een tijdelijke woonplaats waardoor het nauwelijks voorzieningen kreeg. En 
nog steeds zijn er nauwelijks voorzieningen… Aids/HIV en armoede zijn de grote problemen in de wijk. Veel 
kinderen moeten het al op jonge leeftijd zonder ouders doen. Daarnaast is er sprake van veel (seksueel) ge-

weld en verslavingsproblematiek.  
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Spaart u mee?  
Laat u/jij de lege bierkratjes of statiegeldflessen ook 
voor ons staan? Wij sparen statiegeld voor de familie 

Otten-Flikweert. Neem contact op met 
tfc@ottentribe.com om de flessen te laten halen of te 

brengen.  

 
 

Gebedspunten 
#Elselies geeft in Zuid-Afrika zelf basisschoolonderwijs 
aan Eleanora. Een uitdagende taak waarbij Elselies uw 
gebed kan gebruiken. Bidt u mee?  
 
#De familie verblijft momenteel op de trainingsbasis in 
Boskoop. Eind oktober hopen ze een eigen huis te vin-
den waar ze de rest van de uitzendtijd kunnen wonen. 
Bidt u mee dat ze een geschikt huis zullen vinden? 
 
#We zijn al gezegend met (toezeggingen voor) een 
groot deel van het benodigde bedrag voor het werk van 
de familie. Een resterend deel moet opgehaald worden. 
Dankt en bidt u mee?  

 
Links:  

De eerste 
schoollessen 
van Eleanora. 

 
Rechts: 

Jan-Willem en 
Katootje op de 
trainingsbasis 
in Boskoop.  

Afscheidsdienst fam. Otten  
Tijdens een speciale afscheidsdienst op 16 Augus-
tus is er in de 3GK gemeente samen met vrienden 
en familie afscheid genomen van familie Otten. In 
de dienst stond de tekst uit Jozua 1:9 centraal:  
 
‘Ik gebied je dus: wees vastberaden en stand-
vastig, laat je door niets weerhouden of ont-
moedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je 
God, staat je bij.’  
 
Ds. Everts hield 
een preek over de 
tekst en gaf het 
gezin de zegen 
van God mee. 
Daarnaast zong 
een kinderkoor 
een speciaal ge-
schreven lied 
voor de familie en deed het thuisfrontteam een 
sketch.  
 
Na de dienst was er nog een gezellig samenzijn in 
‘De Ontmoeting’ in Deventer waar afscheid werd 
genomen van familie en vrienden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor jou!  
 
Eleanora en Katootje wonen sinds een paar weken helemaal 
in Zuid-Afrika omdat hun vader en moeder daar werken.  
Omdat ze nu heel ver weg wonen, kan Eleanora natuurlijk niet 
in Nederland naar school. Haar eigen moeder is daarom haar 
juffrouw. Ze heeft deze week de letter A geleerd en geleerd 
over de schepping van de dieren op aarde. Ze werd  
geschminkt als een stoere leeuw! Mooi hé? Ken jij nog meer 
stoere dieren die in Zuid-Afrika leven? Teken ze maar eens!  


