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ONS FAMILIELEVEN 
Het is moeilijk om te geloven dat Finn al bijna één 
jaar oud is! De tijd is omgevlogen en we genieten 
er echt van om hem in ons gezin te hebben. Nora 
is in september 5 jaar geworden en fietst 
tegenwoordig naar school, natuurlijk samen met 
Wim. Dit was voor Jenni een uitdaging (ze ziet er 
nog zo klein uit), maar dit hoort bij het leven in 
Nederland, dus Jenni leert om dit los te laten 
haha! Ezra word in maart 4 jaar en zal vanaf dan 
naar dezelfde school gaan als Nora. Nu gaat hij 3 
ochtenden naar de ‘peuterspeelzaal’ en 1 ochtend 
gaat hij naar de creche op Heidebeek, samen met 

andere kinderen van Heidebeek. 
  Met onszelf gaat het eigenlijk ontzettend goed. Het is 
best een reis geweest: Wim die door zijn boosheid 
probleem aan het werken is, Jenni die door haar 
onzekerheden en angsten aan het werken is en nu 
lijkt het erop dat dit allemaal niet voor niets is 
geweest. We zeggen alti jd dat wanneer je 
transformatie wil meemaken, je eerlijk moet zijn met 
jezelf, met God en met anderen om je heen over 
datgene wat écht gaande is in je leven (en anderen 
en God toestaan om in je leven in te spreken). En we 
zijn levende getuigenissen van het feit dat dat echt 
werkt! We worden iedere dag nog meer overtuigd 

dat het onze missie is om authenticiteit aan te wakkeren en om te zien dat gelovigen 
getransformeerd worden als ze durven om eerlijk en open te zijn. En we zijn zo dankbaar. Ons 
‘snoeien’ is nog steeds gaande, maar we vinden echt heel veel vreugde in dit proces. 
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Wim, Jenni, Nora, 
Ezra & Finn Dufoort 

“mensen helpen de 
transformerende waarheid 

te ontdekken”
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HET NIEUWBOUWPROJECT 
Het is al jaren de (door God gegeven) droom van 
Jeugd met een Opdracht Heidebeek om enkele 
nieuwe gebouwen te bouwen op ons terrein. Op dit 
moment huren we een gebouw in het dorp waar onze 
studenten en medewerkers verblijven. Daar is echter 
beperkte ruimte en hoge huurkosten. We geloven dat 
er meer mensen zullen komen om getraind te 
worden om internationaal de zending in te gaan of 
om met een zendingshart terug te gaan naar de 
werkplek en daarom hebben we natuurlijk ruimte nodig. 
  
Dit proces is enkele jaren geleden al begonnen met het regelen van de nodige vergunningen, het 
klaarmaken van ons terrein om grote vrachtwagens te ontvangen en afgelopen september zijn we 
begonnen met de bouw! Omdat Wim deel is in het onderhoudsteam is dit een project waar hij de 
komende jaren in betrokken zal zijn. Dit  omdat dit het eerste gebouw van de vele gebouwen is die 
we willen gaan bouwen. Het gaat natuurlijk niet om het gebouw zelf, maar om de plek en de 
omgeving waar mensen getraind kunnen worden en kunnen groeien in het zijn van een 
discipel van Jezus op aarde.

In oktober kwam Jenni voor het eerst samen met 
een nieuwe groep van Europe singer songwriters 

voor het begin van het zogenoemde ‘Bonfire 
Music’. Het idee is om verschillende mensen uit 

Europa samen te brengen om een Europees 
aanbiddings collectief op te richten die 

Engelstalige aanbiddingsmuziek zal uitbrengen 
wat een zegen zal zijn voor dit continent en 

hopelijk voor de rest van de wereld.  Jenni is één 
van de  singer/songwriters in het team. Tijdens dat 

weekend kwamen twee mensen uit de Farao eilanden 
en Ierland en hebben we onze eerste twee liederen 

opgenomen en video’s bij gemaakt. Ook hadden we 
een fotoshoot en was er tijd om elkaar beter te leren 

kennen. Het is een geweldige groep mensen en Jenni 
is volledig in haar element. Het plan is dat de singles 

in 2019 uitgebracht zullen worden en één van deze 
liederen is geschreven en gezongen door Jenni. We geloven dat dit de start zal 

zijn van een krachtige beweging en we houden jullie zeker op de hoogte!
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“BLIJF VERTROUWEN” 
Het is geweldig om te zien dat God steeds financieel heeft voorzien in de verschillende 
seizoenen van ons leven. De manier waarop deze voorziening kwam was altijd anders en het blijft 
ons ook nu nog verbazen. Ongeveer een jaar geleden zijn we in het Nederlandse 
belastingsysteem gedoken en we ontdekten dat we eigenlijk ook hier belastingen moeten 
betalen. We betrokken een financieel adviseur en gingen terug tot 2015. Na de zomer kwamen 
de eerste rekeningen binnen en het bleek om een bedrag van ongeveer 5000 euro te gaan dat 
we moesten betalen. Enkele weken voor het verstrijken van de termijn kregen we nog andere 
rekeningen binnen (ook meer dan 1000 euro). Het was overweldigend! 

We moesten God vertrouwen dat Hij zou voorzien, net zoals Hij al zo vaak gedaan had. Maar deze 
keer ervoeren we ook dat God wilde dat we actie ondernamen, dus dat deden we. We 
begonnen te bellen en mensen te schrijven met de vraag om ons te helpen. Het was 
bijzonder om te zien hoeveel mensen begrepen waar we doorheen gingen en bereid waren om 
te helpen in deze nood.  Het bellen naar mensen maakte ons heel nederig (en soms uitdagend 
omdat ook niet iedereen de situatie begreep…) maar toch was het zo goed. Het herinnerde ons 
eraan dat we niet alleen staan. Ook voelden we ons bemoedigd dat God met ons was in het 
kiezen van ‘het pad van gerechtigheid’, want we hadden er ook voor kunnen kiezen om niets te 
doen en het betalen van belastingen zo lang mogelijk uit te stellen. Maar God brak, zoals altijd, 
door (en Hij gebruikte velen van jullie). 
  
Het is zeker een uitdaging om te leven van de giften van anderen, maar het is ook altijd zo mooi 
om te zien dat God echt zorg draagt! Soms op het laatste moment – haha! Maar Hij doet het wel 
altijd en daar zijn we dankbaar voor. Ontzettend bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen. 
Willen jullie ook voor ons blijven bidden? We zijn ook op zoek naar nieuwe maandelijkse 
ondersteuners om de gaten in ons budget op te vullen en om de extra kosten te dichten die ook 
de belastingen met zich meebrengen. Als jullie zouden willen bijdragen, of jullie ondersteuning 
wil verhogen, laat het ons dan weten. We willen jullie heel graag meenemen in deze reis.

“Jeugd met een Opdracht is geroepen om een leven in afhankelijkheid van God te leiden 
als het gaat over financiële voorziening. JmeO’ers geven zichzelf, hun tijd en talenten aan 

God via de organisatie zonder een vergoeding terug te ontvangen.” 
- JMEO waarde #16

veel love & Gods zegen!  Wim, Jenni, Nora, Ezra, & Finn

JENNI OP TV! 
Als laatste- Jenni is geïnterviewd voor de Nederlandse versie van ‘Hour of power’, een christelijk 
programma en het werd op de nationale Nederlanse televisie uitgezonden op 18 november. 
Hoe geweldig is dat?! We zijn steeds onder de indruk van de deuren die God opent om de 
wereld te bereiken met haar muziek. Kijk op onze website voor de link!
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