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En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons
heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename
geur voor God. - Efeziërs 5:2

Voorbereiden op vertrek - D.V. 22 maart 2016, 12:00 ferryticket enkele reis, van Easneye naar Lunteren! We proberen
met de kennis van onze ENroute cursus over ‘transitie’ ons
vertrek zo goed mogelijk voor te bereiden. Plannen wat
we nog graag willen doen en wat er allemaal nog moet
gebeuren! Bijvoorbeeld foto’s maken voor Michaël om het
vertrek niet te abrupt te maken. Ook laten we hem juist
foto’s zien van thuis om hem voor te bereiden op onze
terugkomst! Zelf merken we dat we langzaam al dingen
aan het loslaten zijn en ons voorbereiden op het afscheid
van deze intensieve en intense tijd. Afscheid van een
heleboel lieve mensen hier die ons dierbaar geworden zijn.
Modules - Tijdens dit tweede termijn volgen we beiden
verschillende modules en hadden we praktische cursussen.
Een module die we samen volgen is ‘Bible and Mission’.
Hierin verdiepen we ons in het Nieuwe Testament (NT),
met regelmatige toepassingen vanuit missionair oogpunt.
Wie heeft het boek geschreven, wanneer, waar, in welke
omstandigheden en voor welke doelgroep. Zo interessant
en waardevol! De term ‘contextualisatie’ komt vaak aan de
orde.
We zitten in een klas met zo’n 30 studenten, naar verwachting en hoop zullen we binnen een paar jaar overal
over de wereld verspreid zijn, in verschillen culturen leven,
maar met een hetzelfde doel; werken in het Koninkrijk van
God! Maar om dit in al deze verschillende contexten te
doen, is Bijbelkennis zo belangrijk! We leren elke keer weer
dat de Heilige Geest onmisbaar is, elk moment dat je je
Bijbel opent, maar ook in het spreken!
Piet volgt een module die nog dieper ingaat in het NT.
Marijke volgt ook nog de module ‘Performing Arts in
Context’. We leren ons bewust te zijn van non-verbale
‘Practical course‘ - kapperscursus
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communicatie en hoe je bepaalde technieken in kan zetten
als hulp in verschillende sociale en morele kwesties in
allerlei contexten.
Gaaf om ook praktische kennis te krijgen tijdens de ‘Practical
courses’. Voor je gevoel komt het leven in het buitenland
ineens een stuk dichterbij! Deze termijn volgden we de
kappers- en kookcursus, we kregen waardevolle basistechnieken mee. We weten nu o.a. hoe we zelf verschillende
soorten brood kunnen maken en gelukkig waren de
modellen tijdens de kapperscursus ook tevreden.
Nederland - Wanneer we weer in Nederland zijn, zal
Piet zich fulltime gaan bezighouden met de resterende
vliegopleidingen en ATPL-examens die nog behaald
moeten worden. De praktische vliegopleidingen zal hij bij
het MATC op vliegveld Teuge gaan volgen. De planning is
om dit eind 2016 allemaal afgerond te hebben en dat Piet
daarna voor een aantal weken vertrekt naar Australië voor
de ‘standaardisatie’ (bushpilot-training).
Michaël & Samuël - Met Michaël en Samuël gaat het goed!
Wat is een half jaar veel op deze leeftijd! Samuël loopt sinds
een paar dagen heel stoer rond zonder hulp! Nu nog leren
wat ‘nee’ betekent. We genieten ook van Michaël, met
zijn twee-jaar-kuurtjes. Zijn taaltje is inmiddels voor zowel
Nederlanders als Engelsen te verstaan.
Hartelijk dank voor jullie meeleven door middel van het
lezen van deze brief en we hopen op een spoedig weerzien!
Hartelijke groet,
Piet, Marijke, Michaël en Samuël Muilwijk

Presentatie MAF in een kerk

Eten bij onze Amerikaanse buren

Ervaringsuren opbouwen in Engeland

Piet en Samuël

Zingen bij het kampvuur

Hettie van Eck Coördinator Presentaties
Vanaf 21 maart hoopt fam. Muilwijk weer in Nederland te
zijn. Gedurende de periode dat ze hier verblijven, zullen ze
weer in Lunteren komen wonen. We zien er naar uit dat we
weer leuke buren hebben om even op de koffie te gaan of
gezellig een spelletje samen te doen.
Maar vooral ook om het laatste jaar van hun voorbereiding
voor de uitzending via MAF met hen mee te maken.
Er staan al een aantal prestentaties gepland voor de
komende periode.
Een presentatie is het meest aansprekend als de personen
zelf aanwezig zijn en hun persoonlijke verhaal kunnen
vertellen. Daarom willen we de tijd die ze nog in Nederland
zijn, gebruiken om nog meer bekendheid te geven aan hun
werk.
Als u dus voor een gemeenteavond, jeugdvereniging of op
school een goede en nuttige invulling zoekt voor een avond
of dagdeel, dan houden we ons aanbevolen.
In de vorige nieuwsbrief schreef Andreas al dat we als
thuisfrontcommissie graag het vaste donateurenbestand
nog wat uitbreiden. De ervaring leert dat via een presentatie
vaak weer een aantal mensen enthousiast worden om het
werk van fam. Muilwijk blijvend te ondersteunen.
Hebt u belangstelling voor een presentatie over dit
mooie werk, neem dan gerust contact op om te overleggen
wat de mogelijkheden zijn.
Hettie van Eck
tel: 0318 483606 | e-mail: hhvaneck@filternet.nl
Onder: Michaël met zijn vriendinnetje Jaëlle

Gebedspunten
Danken voor:
• De school All Nations waar de Heere werkt en zegent!
• De erg leerzame en waardevolle periode afgelopen half
jaar op All Nations.
• De verjaardagen van Piet 27 februari, Marijke 9 maart
en Samuël 10 maart jl.
• Gelden die in 2015 binnen mochten komen.
Bidden voor:
• Een goede periode van afscheid nemen van All Nations
en de mensen hier, in het bijzonder voor Michaël die
wel alles bewust meemaakt, maar nog niet alles kan
begrijpen.
• Een veilige reis weer terug naar Nederland.
• De terugkomst in Nederland. Dat we de ‘bagage’ die
we tijdens dit half jaar gekregen hebben niet ingepakt
zullen laten, maar dat we het ook in Nederland mogen
inzetten, tot Gods eer! Al is alles anders om ons heen,
God is dezelfde!
• Een nieuwe voorzitter voor de TFC.
• Dat acties en andere dingen, die ondernomen worden
om fam. Muilwijk financieel te steunen, goed mogen
slagen.

Acties
Op D.V. 18 juni a.s. hopen we een mountainbike- en fietstocht te organiseren. ECHOS Home ‘Baan Zulu’ in Harskamp
zal de uitvalbasis zijn van alle activiteiten.
Houd de website in de gaten voor verdere informatie. Eind
april zal er meer bekend zijn over de fietstochten.
Als u de informatie ook per mail wilt ontvangen kunt u zich
aanmelden bij Cornelis Mosterd
cornelismosterd@outlook.com of 06-107 026 58.
Zet deze datum alvast in uw agenda!

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
WW of aan MAF Nederland, Postbus 7,7390 AA Twello. Vermeld
daarbij dat het gaat om de familie Muilwijk.

Actuele acties kunt u
www.flyingmuilwijk.nl/acties.

vinden

op

de

website:

Wilt u zelf een actie organiseren of heeft u hulp nodig bij de
uitvoering van een actie? Dan kunt u contact op nemen met
Paulien Wildeman (tfc@flyingmuilwijk.nl).

