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Wim werd afgelopen zomer gevraagd om te helpen bij een 
project in de meditatie tuin bij Centrum 's Heerenshof (één van 
de JmeO Heidebeek locaties). Het doel van deze tuin is het 
leiden van mensen in meditatie en overdenking van datgene 
wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Deze 'ster' is het 
eindpunt en focust op het bloed van Jezus en Zijn 
aanwezigheid bij ons. Wim hield er ontzettend van om zijn 
praktische vaardigheden te gebruiken en het prachtige 
resultaat te zien. Klik hier om iets meer te lezen over de 
betekenis achter het ontwerp (geschreven door Jeff Fountain).
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Graceland : Succes! 

Het eerste concert van Jenni 
afgelopen zomer bij het 'Graceland 

festival' was een succes. 
Ontzettend bedankt voor jullie 

gebeden! 

Jenni’s CD 

Zoals we al schreven in onze laatste 
korte email heeft Jenni een 

'opnamedeal' gesloten met een 
bedrijf hier in Nederland, 'NEEMA'. 
Ze hebben het album een andere 
vorm gegeven (het is geen nieuw 

album, maar een nieuwe versie van 
het album dat vorig jaar gemaakt 

is) en het zal 11 november 
opnieuw uitgebracht worden. Er 
liggen geweldige dingen in het 
vooruitschiet: radio interviews, 

artikels in magazines, enzovoort. En 
we geloven dat God veel mensen 

zal bereiken met Zijn liefde en 
waarheid! Nadat de baby is 

geboren en Jenni wat tijd heeft 
gehad om te herstellen, ligt het 
plan er om meer concerten te 

geven. We vertrouwen God voor 
de juiste timing en we houden 

jullie op de hoogte.

THEDUFOORTS 
 “mensen helpen de transformerende waarheid te ontdekken” 

http://us9.campaign-archive2.com/?e=ca370f627a&u=65605d9dbab0a19355284d8df&id=f187282fa8
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School van Voorbede 

Sinds begin september is Wim fulltime thuis met Nora en Ezra, 
terwijl Jenni volledig betrokken is bij de School van Voorbede 
(SOIP) bij JmeO Heidebeek. Er zijn 10 studenten, 6 
medewerkers en 10 verschillende nationaliteiten in de groep! 
De school zal één week voor de uitgerekende datum van 
bevalling afgelopen zijn (haha!). Nu is het plan om gewoon 
door te gaan tot het einde van de school... Bid voor wijsheid 
wanneer te rusten, maar ook voor voldoende energie. Begin 
december zal ze ook les geven in de DTS over voorbede en 
aanbidding - Graag hier ook gebed voor. 

Ondanks de drukte van dit seizoen 
kunnen we zeggen dat het echt goed 
met ons gaat. We krijgen heel wat 
uitdagingen, maar we ervaren echt de 
aanwezigheid van God en Zijn goedheid. 
Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. 
We zijn ook heel dankbaar voor jou! 
Voor jullie gebeden en steun door de 
jaren heen. We hopen en bidden dat 
jullie Gods tastbare aanwezigheid zullen 
ervaren in alles wat jullie ondernemen.
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VEEL LIEFDE & ZEGEN!
Wim, Jenni, Nora, Ezra & Baby

http://thedufoorts.com

