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Familie  van vijf! 
Waauw, het voelt alsof onze familie zo groot is nu met 3 
kinderen! Finn groeit snel en het gaat erg goed met hem (hij 

zit boven het gemiddelde qua lengte en gewicht). Nora en 
Ezra vinden hem geweldig. Nora heeft een echt 

moederinstinct en dat is erg behulpzaam. Als we bijvoorbeeld 
ergens heengaan en hij huilt in de kinderstoel, dan zal ze iets 

zeggen zoals: 'Finn niet huilen'. En Ezra zal niet gaan slapen 
vooraleer hij Finn een 'knuffel kusje' heeft gegeven. Het is zo 

leuk om te zien dat onze kinderen elkaar graag zien en we 
voelen ons super gezegend. 24 februari hebben we een 

babyborrel gehad. Dit was een geweldige dag met lekker eten 
en waar veel mensen kwamen. 

Wim in het onderhoudsteam 
Jenni is nog steeds thuis met zwangerschapsverlof, 
dus Wim werkt nu fulltime bij het onderhoudsteam. 

Het was leuk om te werken aan enkele grotere 
pro jecten, zoa ls de u i tbre id ing van een 

medewerkershuisje, zodat deze familie hun vierde 
kindje kon verwelkomen. Ook heeft hij meegewerkt 

aan het bouwen van een touwenparcours, dat zal 
gebruikt worden voor team building in het bos rond 

Heidebeek. Tijdens dit project werd hij echter wel 
gewond doordat een hamer terugsloeg en hem net 

onder het oog raakte. We zijn heel dankbaar dat hij 
niet meer dan dit gewond is geraakt, maar alleen 

maar een grote buil had gedurende een week. 
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Mama @ work ~ Papa @ home 
Vanaf augustus tot december 2017 was Jenni voltijds betrokken bij de school van voorbede en 
gebed en Wim was voltijds thuis bij Nora en Ezra. Maar voor alle duidelijkheid, dit betekent de 

kinderen naar school brengen en tussen de middag weer ophalen om ze thuis te laten eten, 
daarna Nora opnieuw naar school brengen en haar later op de middag weer ophalen en nog 

zoveel meer. Dus het klinkt gemakkelijk, maar dat was het niet haha. Het was een uitdagende en 
verrijkende ervaring voor ons allebei. Laten we wat meer delen hierover... 

Jenni 
“Dit was een geweldige en uitdagende tijd voor 
mij omdat ik al in het derde trimester van de 

zwangerschap zat. Ook wetende dat dit de laatste 
4 maanden waren dat we alleen Nora en Ezra 

hadden (voor de geboorte van Finn). Ik vond het 
moeilijk om minder in hun leven betrokken te zijn 

omdat ik zo druk bezig was met de school. Maar 
God heeft mij er echt doorheen gedragen. 

Natuurlijk had ik dit niet zonder Wim kunnen 
doen, die het geweldig heeft gedaan als voltijds 

vader. Ikzelf ben op veel gebieden gegroeid, 
vooral in het oplossen van conflicten, het 

oppakken van feedback op een goede manier en 
communicatievaardigheden. En natuurlijk was het 

erg opbouwend om de lessen en de input van de 
sprekers te horen. Ik was mentor van twee 

studenten gedurende deze school en het was bemoedigend om te merken hoe ik hen kon 
voorzien van positieve input in hun leven en proces met God. Ik kan merken dat het echt op mijn 

hart ligt om te discipelen als een levensstijl door mijn geloof te 
leven op een echte en transparante manier en door het doorgeven 

van wijsheid die ik zelf ook van anderen heb ontvangen. Geweldig! 
Ook merk ik hoe gezegend we zijn door te werken bij Jeugd met 

een Opdracht, een internationale en interkerkelijke organisatie. Dit 
plaatst ons namelijk in 'oncomfortabele' situaties als we moeten 

leren om te werken met mensen die anders zijn dan ons op 
verschillende vlakken. Het helpt ons om afstand te nemen van 

onze eigen cultuur en om te gaan met elkaars blinde vlekken die 
ons tegenhouden om een werkelijk goddelijk karakter te hebben. 

Dus ik heb ontzettend genoten van deze vier maanden in de 
school, maar ik ben ook blij dat ik thuis nu rust kan nemen.” 
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een van de SOIP studenten leid een 

tijd van voorbede op de basis

diploma uitreiking met Kathrine uit 

Denemarken, een van de studenten die ik 

tijdens de school begeleid heb.
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Wim 
“Tussen augustus en december was ik thuis met Nora en Ezra (toen waren ze 4 en 2 jaar oud). 
Daardoor was Jenni in staat om voltijds betrokken te zijn in de school van voorbede en gebed 

(ongeveer 50 uur per week). Voor ons allebei was het een heel druk seizoen. Jenni groeide veel 
op geestelijk gebied, maar ik ook doordat ik de 

verantwoordelijkheid had over het huishouden en 
de kinderen. Ook bracht ik ze naar school en 

dansles. Al deze dingen hebben me gestretcht en 
hebben me meer geduld geleerd (ook al ben ik 

mijn geduld een paar keer kwijt geraakt). Als ik het 
vergelijk met twee jaar geleden dan kan ik merken 

dat ik veel geduldiger ben en dat ik in staat ben 
om Jenni te laten 

gaan, zodat zij 
kan groeien in 

haar bediening. 
V a a k w o r d t 

gezegd dat de 
vaders een belangrijke rol spelen in de levens van hun 

kinderen en vaak onderschatten we dit. Maar als we het 
vertrouwen van onze kinderen willen winnen, dan moeten we 

tijd met hen doorbrengen. Vaders geven kinderen identiteit en 
dit helpt de kinderen om meer zeker te zijn en te weten dat ze 

geliefd zijn. Waarom zeg ik dit allemaal? Omdat ik het echt als 
een voorecht zie dat ik zoveel tijd met mijn kinderen door kon 

brengen. Voor mij persoonlijk geld het ook dat het 
gemakkelijker is om iemand in mijn leven te laten spreken als 

deze persoon ook tijd investeert in onze relatie. Ik geloof dat 
het discipelen van mensen voort zou moeten komen vanuit oprechte relaties en niet omdat het 

bij een bepaalde rol of taak hoort (zoals voorganger 
of mentor). Mensen hebben het door als je tijd met 

hen door wil brengen omdat je dat echt wil.... of 
omdat het jouw 'job' is. Laten we mensen discipelen 

vanuit een plek van liefde en niet vanuit een gevoel 
van verplichting of omdat een taak voltooid moet 

worden. 

Opvoeden van kinderen is de meest intense vorm 

van discipelschap en dat maakt het ouderschap zo 
belangrijk. We zijn dan namelijk bezig met de 

volgende generatie die opwekking en vernieuwing 
kan brengen!” 
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de kinderen naar school brengen op z’n Nederlands 

(met Jenni haar fiets, haha!)
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Open deuren 
Jenni's album 'Light' is uitgebracht door NEEMA in januari (er waren 
enkele vertragingen waardoor dit werd uitgesteld). Maar sinds die tijd 

gebeuren er bijzondere dingen! Jenni kreeg een uitnodiging om te 
zingen en een interview te geven voor de EO op Radio 5. Dit is een 

christelijk programma dat wordt uitgezonden op nationale FM radio 
over heel Nederland. 'Light' kreeg ook de titel 'CD van de week' bij 

Groot Nieuws Radio (het grootste Nederlandse christelijk radiostation) 
en op dit moment wordt haar muziek opgenomen in hun dagelijkse 

playlist. Ook mocht ze daar een interview geven, en dat allemaal in het 
Nederlands. De belangrijkste boodschap dat Jenni steeds meegeeft is 

het feit dat God ons uitnodigt in een leven van waarheid, openheid en 
verandering. Dat we door eerlijk te zijn over datgene wat er werkelijk in 

ons omgaat we echt veranderd kunnen worden. En dat we 
hierdoorheen overwinning kunnen krijgen over onze worstelingen en onze echte bestemming 

kunnen vinden. Heel vaak is er in kerken of christelijke groepen de 
druk om te presteren en om eruit te zien als een goede christen, 

door de juiste dingen te doen. Maar zo vaak zijn onze harten nog 
gevuld met ongeloof, jaloezie, boosheid of lust. Veel verborgen 

dingen die anderen niet zien, maar God wel. Het is tijd om echt te 
worden en te stoppen met acteren. Onze zwakheden erkennen en 

dan de veranderende kracht van Jezus uit te nodigen op deze 
plaatsen. Het is dus geweldig om zoveel mensen te bereiken met 

deze belangrijke boodschap! Er gebeurd op dit muzikaal gebied 
nog veel meer, maar dit vertellen we een andere keer. Heel erg 
bedankt voor jullie liefde en gebeden! 

Wim, Jenni, Nora, Ezra & Finn  
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We vragen indien mogelijk om al jullie giften naar onze Nederlandse 
bankrekening over te maken vanaf heden. Bedankt!  

Hier is de nieuwe rekeningnummer:  

Wim Dufoort • NL30 INGB 0682 5934 27 
Je mag ook een gift geven via PayPal:  

http://paypal.me/wimandjenni

Finn aan het relaxen terwijl mama 

zingt en praat op de radio!
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