Flying
Muilwijk
www.flyingmuilwijk.nl
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.
Spreuken 3: 5,6

Voorbereidingen - Fijn dat u onze nieuwsbrief weer wilt
lezen. Op het moment dat we hieraan bezig zijn, komt ons
vertrek naar Engeland steeds dichterbij. Op 14 september
hopen we te vertrekken. Eerst voor een weekje vakantie
en vanaf 21 september hopen we voor een half jaar op All
Nations Christian College te verblijven. De afgelopen tijd
kunnen we omschrijven met afronden en voorbereiden.
In juli hebben we beide afscheid genomen van onze
werkplekken. Een stap met gemengde gevoelens; toch
wel een vreemd idee om ‘werkloos’ te zijn. Maar we zien
het beide zo dat we er iets moois voor terugkrijgen. Een
serieuze, definitieve stap in de richting van onze uitzending.
Meevliegers – Minimaal 350 vlieguren zijn vereist. Als je
dat hoort, vraag je je af hoe je dat ooit voor elkaar krijgt.
Eén uur vliegen kost gemiddeld al €200,-! Toch mag de teller
bij Piet nu al bijna op 200 uur staan! Dit komt door de
vele meevliegers, zodat Piet de kosten vaak kan verdelen.
We zijn hier erg dankbaar voor! Niet alleen de rondjes
‘rondom de kerk’ op de Veluwe, maar ook Groningen,
Friesland, Duitsland, België en Frankrijk zien Piet met zijn
passagiers wel eens over vliegen. Daarnaast heeft Piet bijna
alle uren voor de ervaringsyllabus gemaakt. Een onderdeel
hiervan was de trip naar Scandinavië half juli. Een uitgebreid
(foto)verslag van deze tocht staat op onze website.
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Kennis over verschillende religies, culturen, hoe staan we
zelf in ons geloof/het leven en hoe staan we tegenover
andere mensen. Maar ook EHBO, automonteur en kapperscursussen staan op de lijst!
We hebben van maandag t/m vrijdag les van 09:00 – 13:00.
De kinderen mogen dan naar de nursery (‘crèche’)
die ook in de school ondergebracht is. ’s Middags hebben
we tijd voor huiswerk en zelfstudie. Ook krijgen we
huishoudelijke taken. We wonen op de campus zelf en met
alle studenten leef je grotendeels als ‘community’. Met elkaar
heb je bezinningsmomenten, maar ook muziek maken, een
middag volleybal of een avondje bij het kampvuur horen
erbij. We zien erg uit naar deze intensieve, mooie en
leerzame periode!
Persoonlijk – De toekomst is onbekend, maar in Gods Hand.
Dat mogen we ook ervaren in het feit dat we ons huurhuisje
zonder kosten mogen aanhouden. We merken dat Michaël
enorm geniet van zijn bekende plekjes in en om de
boerderij en de mensen om hem heen. We proberen met een
fotoboekje deze herinneringen voor hem vast te houden
in Engeland. We zijn erg benieuwd hoe hij het Engels gaat
oppakken. Hij weet zijn naam al in het Engels en sinds kort
worden we ’s morgens begroet met ‘good morning’. Zo
proberen we hem ook al voor te bereiden op ons verblijf
in Engeland. Samuël groeit en ontwikkelt ondertussen ook
lekker door. Het is mooi om te zien hoe de beide jongens
steeds meer op elkaar reageren. Ook in Engeland zullen ze
veel aan elkaar hebben.
Terwijl we de gebedspunten van onze vorige nieuwsbrief
lazen, beseften we dat de Heere de gebeden heeft verhoord!
Zoveel reden tot dankbaarheid en lof aan onze God!

Bijbelschool - DV 23 september is de eerste schooldag
op All Nations in Engeland, de start van de ENroute
Course. Dit is een cross-culturele opleiding van 10
weken voor mensen die zich voorbereiden op zendingswerk
in het buitenland. In januari start de tweede termijn
van 10 weken. Ook tijdens deze periode krijgen we
onderwijs, zowel praktisch als theoretisch, om ons zo
goed mogelijk voor te bereiden op het zendingswerk.

Henco van Ee Voorzitter TFC - In oktober 2014 zijn we als
thuisfrontcommissie begonnen aan onze taak. Het eerste
jaar zit er dus bijna op. Als we terugblikken zijn we ontzettend
dankbaar voor wat er allemaal gebeurd is. We ervaren
veel meeleven, zowel met de familie Muilwijk als met ons
als TFC, door familie, gemeenteleden, vrienden, kennissen
en mensen die voor het eerst in aanraking zijn gekomen
met de familie Muilwijk en hun toekomstige werk voor MAF.
Wij zijn ontzettend dankbaar dat u persoonlijk betrokken
bent, dat u voor ons bidt en dat u ons steunt met financiële
middelen. We kunnen hier niet zonder, daarom vragen
we u om blijvende steun. Ook als de familie Muilwijk in de
komende maanden in Engeland zal verblijven, schrijf, bel,
app of mail gerust eens met ze om hen te bemoedigen.
Binnen de thuisfrontcommissie vervul ik de functie van
voorzitter. Al voordat ik wist dat Piet en Marijke voor MAF
uitgezonden wilden worden, droeg ik het werk van MAF
een warm hart toe. Eerlijk is eerlijk, vliegen is natuurlijk een
jongensdroom. Dat zal er onder meer toe hebben geleid
dat ik betrokken raakte bij het werk van MAF. Belangrijkste
is echter het doel wat MAF en dus ook Piet en Marijke voor
ogen hebben! Het Evangelie verkondigen over de hele
aarde. In Romeinen 10 lezen we dat een ieder die de Naam
van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Maar hoe
zullen zij Hem aanroepen als ze Hem niet geloofd hebben?
En hoe zullen ze in Hem geloven van Wie ze niet gehoord
hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt?
Wij, als TFC, willen ons inzetten om Piet en Marijke te
helpen bij deze belangrijke taak! Het Woord van God
brengen onder de mensen. Want het geloof is door het
gehoor en het gehoor door het Woord van God.
Paulien Wildeman Actiecoördinator - Mijn naam is Paulien
Wildeman, ik woon in Driebergen en ben 23 jaar oud. In het
dagelijks leven werk ik als woonbegeleidster in een
verpleeghuis. Piet is dirigent van onze koren geweest, waar
ik in het bestuur zit. Wat Piet en Marijke gaan doen, heeft
mij ook altijd aangesproken. Zelf heb ik in 2013 4,5 maand
vrijwilligerswerk gedaan in Kenia. Als je in dat soort landen
bent geweest, begrijp je pas echt waarom de nood zo hoog
is. Daarom wil ik graag dit werk voor Piet en Marijke en hun
kinderen vanuit Nederland (financieel) mogelijk maken.
Maar dit kunnen we niet zonder al jullie hulp en gebed.
De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Muilwijk. De verzending
van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op
wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Piet & Marijke
als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich
aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres,
e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan
adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7,7390 AA Twello.
Vermeld daarbij dat het gaat om de familie Muilwijk.

Binnen de TFC hoop ik de taken van Marieke en Hilde over
te nemen. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor het
coördineren van de acties.
De eerst komende actie is de spellenbeurs, deze vindt plaats
op DV 21 november. Houd voor meer informatie de website
in de gaten. Spellen voor de beurs kunt u aanleveren bij
Marylou van den Hardeberg (maryloubeens@hotmail.com).
Wilt u/wil jij ook wat voor familie Muilwijk doen? Neem dan
vrijblijvend contact op. Hopelijk tot ziens!
Cornelis Mosterd Gebedscoördinator - Het komende jaar
hoop ik Gerco op ’t Hof te vervangen die naar Kenia is voor
de GZB. Ik wil mij inzetten voor Piet en Marijke, omdat ze
luisteren naar de roepstem van hun Heere. Omdat zij hun
voeten ‘in het water’ gezet hebben. Zij willen daarnaast ook
nog eens werk gaan doen waar specifiek behoefte aan is.
Dat is wat mij motiveert om hun uitzending te steunen.
Ik ken Piet en Marijke vanuit de periode dat Piet nog in
Harskamp woonde. We zaten samen op de jeugdvereniging
van de kerk. Ik mocht zelfs ceremoniemeester zijn op hun
bruiloft!
Als gebedscoordinator wil ik speciaal uw aandacht vragen
voor gebed. Op dit moment mogen we de Heere vragen of
Piet en Marijke, met hun kinderen, een leerzame tijd mogen
hebben in Engeland. Dat ze werkelijk toegerust worden
voor hun missie. Opdat ze met nog meer vertrouwen en
inzicht hun gaven mogen inzetten voor onze verre naaste.
Jezus leerde ons bidden: ‘Uw Koninkrijk kome!’ In 1563
schreven Olevianus en Ursinus hierover: ‘Regeer ons alzo,
door Uw Woord en Uw Geest, opdat wij ons hoe langer hoe
meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder Uw kerk;
verstoor het werk van de duivel en alle geweld, dat zich tegen
U verheft, alsook alle boze woorden en gedachten die tegen
Uw Heilig Woord bedacht worden; totdat de volkomenheid
van Uw rijk komt, waarin U alles zult zijn in allen.’

Gebedspunten
Bidden voor:
• Een voorspoedige reis en een goede en gezegende tijd
op All Nations in Engeland;
• Michaël en Samuël, dat ook zij snel zullen wennen aan
hun nieuwe omgeving daar;
• De thuisfrontcommissie, die nu Piet en Marijke weg zijn
zich ook willen inzetten;
• Blijvende goede contacten met familie, vrienden en
andere supporters. Engeland is niet ver, maar even op
de koffie is er immers niet bij.
Danken voor:
• De vele en veilige vlieguren die Piet mocht maken;
• De steun (gebed/financieel) en het meeleven van de
mensen om ons heen (families, vrienden, gemeenteleden uit de kerk, kerkenraad, TFC etc);
• Dat de Heere voorzag in nieuwe TFC leden.

