Flying
Muilwijk
www.flyingmuilwijk.nl
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.
Hebreeën 13: 8

Wat leuk dat u onze nieuwsbrief wilt lezen!
Eerst zullen wij ons even voorstellen en dan willen
wij graag vertellen hoe God ons bij MAF bracht. Ook
kunt u lezen over hoe de plannen eruitzien voor het
vervolgtraject.
Wie zijn wij?
Wij zijn Piet (25 jr.) en Marijke (27 jr.) Muilwijk en zijn
gezegend met ons zoontje Michaël. Hij is in oktober
1 jaar geworden. In maart 2015 verwachten wij ons
tweede kindje.
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een aantal maanden naar toe zou gaan. Voor Marijke
vertrok kregen we verkering en kwam Piet na 3
maanden ook naar India om Marijke naar huis te
brengen. Naast de liefde voor elkaar kwam er ook
een liefde voor het buitenland, met name voor
onze naaste ver weg. In 2011 zijn we getrouwd en
sindsdien woonachtig in Lunteren. Piet is werkzaam als
musicus en daarnaast bij defensie in dienst als reservist.
Marijke is managementassistente op een basisschool
in Veenendaal.
Sollicitatie bij MAF
Sinds de tijd dat we elkaar hebben leren kennen,
groeit ook steeds meer het verlangen om samen
zendings- en ontwikkelingswerk te mogen gaan doen.
Mensen helpen die niet in onze welvaart leven en een
klein schakeltje in Gods grote Koninkrijk zijn. Dit o.a.
door middel van het daadwerkelijk hulp bieden aan
mensen die dat zo hard nodig hebben. Niet op eigen
initiatief en eigen kracht, maar afhankelijk van Hem.

Piet is opgegroeid in verschillende plaatsen in
Nederland, vanaf zijn 10e jaar woont hij met zijn
ouders en broertjes en zusjes in Harskamp. Na het
behalen van zijn VWO diploma moest hij kiezen tussen
zijn liefde voor vliegen of muziek. Het werd een kamer
in Rotterdam voor de studie orgel en kerkmuziek aan
het conservatorium.
Marijke heeft van haar 2e t/m 11e jaar als Mission Kid
in Nigeria gewoond. Hierna is zij met haar ouders en
broertjes en zusjes in Krabbendijke gaan wonen. Na
het behalen van haar onderwijsassistente diploma
heeft ze 3,5 jaar op de Jacobus Fruytier in Apeldoorn
gewerkt. Eind 2009 nam ze ontslag en ging voor 3
maanden naar India met het plan om daarna verder
te gaan studeren. Maar dat zou heel anders lopen.
In 2009 leerden we elkaar beter kennen via een door
Marijke georganiseerde muziekavond om geld op
te halen voor het kindertehuis in India waar ze voor

Afgelopen anderhalf jaar bevonden we ons in het
selectietraject. Een spannende tijd met veel stappen die
genomen moesten worden. Piet moest een medische
keuring, psychometrische keuring en zijn privébrevet
(PPL) halen. Ook kregen we beiden een psychologische
keuring als onderdeel van de sollicitatie. De Heere heeft
met elke stap de weg bevestigd die we gaan mogen.
Na deze intensieve selectieperiode van ruim
anderhalf jaar, kunnen wij dankbaar meedelen dat we 25
augustus jl. door Mission Aviation Fellowship (MAF)
Nederland zijn geselecteerd als pilotenechtpaar.
Waarom MAF?
MAF
is
de
grootste
non-profit
vliegtuigmaatschappij. Met ruim 130 vliegtuigen in meer dan 30
van de armste landen, vliegt MAF voor meer dan 1000
(hulp)organisaties en kerken. MAF maakt met
haar vliegtuigen mensen in geïsoleerde gebieden
bereikbaar voor hulp. Al meer dan 65 jaar zijn de MAF
vliegtuigen een uitkomst voor mensen in nood. MAF
vliegt o.a. voor Flying Docters, Verenigde Naties (VN),
Rode Kruis, Dorcas, Tear, Unicef. De vliegtuigen van

MAF zijn geschikt voor het zware werk, ze kunnen
landen op korte landingsbanen en zijn voor
verschillende doelen in te zetten.
Vanwege Piet zijn passie voor vliegen en het zojuist
beschreven verlangen om zendingswerk te mogen
gaan doen, kwam al snel MAF op ons pad. In eerste
instantie hebben we dit toen nog niet zo bewust
ervaren. We mochten meewerken aan diverse acties
voor MAF en kwamen in contact met mensen van MAF.
Nu zien we dat dit Gods besturing was.
Vervolgtraject
Piet zal zich verder kwalificeren voor
MAF-piloot. Momenteel is hij bezig met
het studeren van de ATPL theorie (Air
Transport Pilot Licence). Dit is een
hele pittige studie waar gemiddeld 18
maanden voor staat. Voor Piet staat deze
stu-die in 11 maanden gepland. Hij heeft
een planning gemaakt met leerdoelen en
we hopen dat hij wijsheid en doorzettingsvermogen krijgt om deze studie te halen.
Verder moet hij 350 vlieg(ervarings) uren maken en
praktijklessen volgen. De uren teller staat nu op
bijna 100 uur, o.a. dankzij veel mee-vliegers! In 2015
hoopt hij zijn commerciële brevet (CPL) te behalen.
Vóór
de
verwachte
uitzendingstaat er in
2016 nog een speciale
training voor ‘bushpilot’
gepland,
dit
heet
standaardisatie en is een
training van 6 weken in
Australië.
In
september
2015
hopen we als gezin voor
ongeveer 9 maanden

naar een bijbel- en zendingsschool in Engeland te gaan.
We zijn ons nog aan het oriënteren welke bijbelschool
het beste bij ons past, ook als gezin.
De verwachting is dan dat we, wanneer alles
voorspoedig verloopt, eind 2016 gereed zijn om
uitgezonden te worden.
Ondersteuning
Maar al deze stappen kunnen we niet alleen. Op
dit moment zijn we, samen met onze Thuisfrontcommissie (TFC), bezig met het opbouwen van een
achterban/supporters. Dat wil zeggen: mensen die
biddend om ons heen staan en ook mensen die ons
werk voor MAF financieel willen ondersteunen. Een
hele belangrijke basis waardoor we verder kunnen
gaan op deze weg.

Gebedspunten
Danken voor:
1. Wie God is, dat God mensen wil gebruiken in
zijn dienst, wereldwijd! Dat Hij alles bestuurt en
doorgaat met Zijn werk en niet afhankelijk is van
ons als mensen.
2. De leden van onze Thuisfrontcommissie en alle
andere mensen uit de gemeente, familie en
vriendenkring die ons helpen en ondersteunen in
deze weg.
3. Dat alles tot nu toe voorspoedig mocht gaan.
Bidden voor:
1. Het werk van MAF en al het andere werk in dienst
van Gods Koninkrijk, wereldwijd.
2. Piet, dat hij wijsheid en doorzettingsvermogen
krijgt voor zijn studie.
3. Het maken van de keuze voor een Bijbelschool.
In alles leggen we onze toekomst vertrouwend in
Gods handen, afhankelijk van Zijn zegen. God heeft
voor iedereen een plan en een taak. Bijzonder
om met elkaar dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk,
dankbaar voor Wie Hij is!

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 onder-steunen, 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.

