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DUIDELIJK VERHAAL

Van harte aanbevolen: geef  de Familie Rietveld vleugels...

Beste relatie,

Graag breng ik een jong en enthousiast echtpaar onder de aandacht dat DV volgend jaar voor de Mission Aviation 

Fellowship (MAF) afreist naar Papoea in Indonesië: WILBERT en MARIEKE RIETVELD. Zij hebben al jaren het ver-

langen om zendingsondersteunend werk te doen. Wilbert heeft een ICT-achtergrond en zal door de MAF ingezet 

worden als IT-manager in Papoea. Marieke is verloskundige en wil naast de zorg voor hun gezin graag haar kennis 

en ervaring inzetten op de plaats waar zij straks worden gesteld.

Uw FINANCIËLE STEUN NODIG

Wilbert en Marieke zullen gaan werken op vrijwillige basis en zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk 

van giften. Dit betekent dat hun werk alleen doorgang kan vinden als er een achterban is die dit zendingswerk 

belangrijk vindt. Financiële steun is dan ook hard nodig! U kunt een eenmalige gift overmaken, of structureel 

bijdragen als supporter: kijk eens op www.rietveldwerkers.nl. Elke euro die u geeft, komt volledig ten gunste van 

familie Rietveld. Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Eenmalige giften kunt u overmaken op rekeningnum-

mer 59.11.99.467 t.n.v. St. MAF-NL TFC Rietveld, Harderwijk.

wELKOM: 8 SEPTEMBER MAF GOLF-EVENT

Op dinsdagavond 8 september wordt een MAF Golf Event georganiseerd voor ondernemers op de nieuwe golf-

baan van BurgGolf in Middelburg. Na een gratis golfles (gegeven door professionals) zal onder het genot van een 

hapje en een drankje meer informatie worden verstrekt over de MAF, het werk van de familie Rietveld en de 

manier waarop u met uw onderneming, hen kan steunen. Reserveren kan hier. Reageer snel, want vol = vol.

Met vriendelijke groet,

Koos Schreuder
Directeur Sinke Komejan Makelaars | Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars


