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Flying
Muilwijk
www.flyingmuilwijk.nl
Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken.
- Psalm 105 : 1 -

Lieve mensen, wat fijn dat u onze nieuwsbrief wilt lezen! Het
is alweer de laatste nieuwsbrief van 2016 en ook voorlopig
de laatste die we vanuit Nederland schrijven. Er is veel
gebeurd in de afgelopen vier maanden. Nieuwsgierig? Lees
snel verder..!
Acceptatie MAF International– Dinsdag 16 Augustus zijn
we bij MAF I in Ashford (Engeland) geweest. MAF NL zorgt voor
de selectie, voorbereiding en support van kandidaten, maar
uiteindelijk is MAF I de uitzendende organisatie. We zijn door
MAF NL geselecteerd in augustus 2014 en nu moesten we bij
MAF I langs voor een toelatingsgesprek dat bestond uit meerdere interviews.
Het was best spannend. In twee en een half uur over jezelf vertellen in het Engels was best lastig. Begrepen ze
wel wat je bedoelde en zouden ze wel een goed beeld
van ons hebben gekregen? Gelukkig kregen we al de volgende dag een mooi bericht: ‘Jullie zijn aangenomen!‘
Ze wilen ons graag uitzenden, mits Piet zijn opleidingen
positief afrond. We zijn ontzettend dankbaar voor deze
mijlpaal en beginnen vol goede moed aan de laatste fase voor
de uitzending.

Opleidingen– Tot het moment van uitzending is Piet nog
erg druk met het afronden van zijn opleidingen. Het gaat gelukkig heel voorspoedig. Eind juli heeft hij zijn ATPL-studie
afgerond en eind september zijn Instrument Rating
examen behaald. Dankbaar! Deze maand zal hij de daaraan
gekoppelde ervaringsuren syllabus van 30 uur gaan vliegen.
Begin november volgt de CPL (commercieel brevet) opleiding
van 20 uur. Daarnaast staan er nog diverse trainingen,
examens en evaluaties op de agenda. Piet hoopt dit
allemaal half december afgerond te hebben. In januari staat
er nog een Cessna 206 (groter type vliegtuig) training
gepland. Het is hard werken en intensief, maar gelukkig kan
Piet zich hier fulltime voor inzetten.
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Bestemming bekend– We zijn heel erg blij dat we eindelijk
de bestemming met jullie mogen delen.
We hopen eerst naar Arnhemland te gaan en na ongeveer
2 jaar naar Papoea Nieuw Guinea. Arnhemland ligt in het
noorden van Australië. Hier wonen de oorspronkelijke bewoners van dit grote land, de Aboriginals. Het landschap
bestaat uit veel eilanden, is overweldigend en de natuur is
onvoorspelbaar. De 14 vliegtuigen van MAF zijn onmisbaar
voor de bevolking die in veel slechtere omstandigheden leeft
dan de rest van de Australische bevolking.

MAF is een van de weinige organisaties die werkzaam is in
dit voor de buitenwereld afgesloten gebied. Daarom wordt
er door de MAF-medewerkers ook veel aan evangelisatie
gedaan. Het ‘discipelen’/mentoren van de Aboriginal
christenen is een taak die diverse piloten/monteurs ter harte
nemen. Voor christen-Aboriginals is er een taalbarrière en ook
de volksgodsdienst maakt het hen moeilijk. Het spirituele is
erg verweven met de gewoontes, ook voorouders spelen een
belangrijke rol. Toch staan de Aboriginals wel open voor praten
over geloof. Daar ligt een bijzondere taak!
Om in Papoea Nieuw Guinea te mogen vliegen is heel veel
ervaring nodig. Het is vliegtechnisch gezien een van de
moeilijkste en meest uitdagende landen waar MAF vliegt.
Arnhemland is daarom een mooie opstap om daarna met
meer ervaring in Papoea te gaan vliegen.
We zijn heel blij en dankbaar met deze bestemming. We
kijken er naar uit om na zoveel jaar van voorbereiding,
training en Bijbelschool daadwerkelijk naar het werkveld te
gaan en daar dienstbaar te mogen zijn. Al beseffen we dat
deze periode van voorbereiding net zo belangrijk is, als dat de
periode op het veld zal zijn!

Inmiddels hebben we alle vier al de benodigde inentingen
gehad en hebben we ook de tropenkeuring ondergaan met
een positief advies als uitslag.
Planning en data– De uitzenddienst staat gepland op zondagochtend 5 februari in de Oude Kerk van Lunteren. De dienst
begint om 09:30 uur, welkom!
Inmiddels zijn de vliegtickets ook geboekt. De reis van Schiphol
naar Cairns (AUS) staat gepland op 7 februari. Na aankomst
zal Piet zijn brevet omzetten naar een Australisch brevet. Dit
neemt ong. 5 weken in beslag en bestaat uit vliegen en theorieexamens. De oriëntatieweek start vanaf DV 27 maart in Cairns.
In deze week komen we alles te weten over het gebied en de
cultuur waar we naar toe gaan. Aansluitend zal Piet vanaf 3 april
zijn standaardisatie (bushtraining) in Mareeba gaan volgen.
Onder dit alles zetten we D.V. en benadrukken we dat alles
onder voorbehoud is. We danken de Heere voor jullie meeleven en steun. Zonder dat waren we niet zo ver gekomen en
zouden we niet verder kunnen. Elke dag proberen we weer te
vertrouwen op Gods leiding en Zijn volmaakte plan.
Lieve groet, Piet, Marijke, Michaël en Samuël Muilwijk

Gebedspunten
Samen met jullie willen we de Heere:
• danken voor de duidelijkere contouren die zichtbaar
worden in ons traject en bidden om rust en voorspoed in
deze laatste intensieve maanden waarin veel op Piet en
Marijke, maar ook op de jongens afkomt.
• danken voor alle behaalde resultaten, zoals ATPL- en
vliegexamen en tropenkeuring en bidden dat de laatste
fase ook voorspoedig en positief mag verlopen.
• danken dat we als TFC weer een nieuwe voorzitter mochten krijgen en bidden voor de TFC-leden om
wijsheid en Gods Zegen.
• bidden om uitbreiding van de achterban die ondersteunen wil met gebed en financiën.
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 MAF Nederland, Postbus
7,7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het gaat om de familie Muilwijk.

Briefing tijdens een vliegkamp in Duitsland
Vanuit de TFC
Breunis van Driesten Voorzitter
Mijn naam is Breunis van Driesten, voorzitter van de TFC sinds
oktober 2016. Ik ben – net als mijn vrouw Reina – geboren
en getogen in Lunteren. Samen waarderen wij het prachtige werk van MAF. MAF is er voor mensen die in afgelegen
gebieden leven; met vliegtuigen en communicatiemiddelen
maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie.
Meer dan 1000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller,
efficiënter en veiliger hun werk. Indrukwekkend is de grootte
van de organisatie, de professionaliteit, het internationale
karakter, de correcte omgang met allerlei verschillende
culturen en gewoontes en hier op een Bijbelse wijze een weg
in weten te vinden.
Het Woord spreekt in Galaten 5 vers 22: “Maar de vrucht van de
Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Het Woord spreekt
verder in Jakobus 1 vers 22: “En wees daders van het Woord en
niet alleen hoorders….”
Wij geloven dat ons leven en het werk van MAF geleidt wordt
door “Woord en Geest”.
Daders van het Woord
• Het is mooi om te zien hoe jonge mensen zoals Piet &
Marijke verlangen om als gezin zendings- en ontwikkelingswerk te mogen gaan doen. Mensen helpen die niet in onze
welvaart leven. Hierbij 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.
• Vanzelfsprekend kan niet ieder mens die dit leest vergelijkbare stappen nemen. Niet iedereen beschikt over deze
capaciteiten en deze afhankelijkheid om dit te kunnen
doen. In Mattheus 25 over de gelijkenis van de talenten
staat in vers 15: “En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de
ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid…”
• In Markus 11:24 staat geschreven: “Daarom zeg Ik u: alles
wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het
zal u ten deel vallen”. Vanuit de ThuisFrontCommissie doen
wij een dringend beroep op u om te bidden voor MAF en
voor Piet & Marijke en hun kinderen.
• In Ruth 2: 16 zegt Boaz tegen de maaiers: “Ja, laat ook
opzettelijk voor haar (Ruth) wat vallen uit de bundels aren
en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen…” Wat is het
mooi om te zien – om stil van te worden – hoeveel mensen
nu al “opzettelijk wat laten vallen” om het werk van Piet &
Marijke financieel te steunen. Doet u financieel ook
mee? Uw steun op dit gebied is ook zo hard nodig.

