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Jezus sprak dan opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij
volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het
leven hebben. - Johannes 8: 12
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Omgeving - De winter doet langzaam zijn intrede en de
grond ligt bezaaid met prachtig gekleurde bladeren. We
wonen in een bos bovenop een heuvel en krijgen steeds
meer uitzicht op de valleien om ons heen.
Gezin - Michaël is in oktober 2 jaar geworden. Bedankt voor
alle lieve kaarten en cadeautjes! Michaël verbaast ons elke
dag weer met nieuwe Engelse woordjes en Samuël loopt
langs de randen en oogt al een hele kerel met vier tandjes!
We kijken als gezin uit naar vijf weken van rust. Het was
soms best pittig. De kinderen sliepen niet altijd goed,
’s ochtend weer vroeg op en mee in het ritme van de
community. Intensieve lessen en het huiswerk werd
zwaarder. Maar we hebben het gehaald! Dank voor uw en
jouw gebed, de Heere is goed!
Community life - Het is bijzonder om in deze community
te leven. Zorgen en blijdschap worden met elkaar gedeeld.
Gebed speelt hier een belangrijke rol, een les voor het leven!
Muziek is hier ook belangrijk. Er zijn vaste worshipmomenten en met een aantal tijdelijke koren hebben
we klassieke en reguliere kerststukken gezongen tijdens
speciale avonden.
Het is goed om te beseffen hoe bijzonder het is in deze
Bijbelschool ‘bubble’. Zoveel nationaliteiten en culturen. Nu
is alles hier veilig en vredig, maar waar zal ieder over een
aantal jaar zijn? Meerdere zullen in landen zijn waar ernstige
Christenvervolging is. Dat maakt je klein en afhankelijk.

Een Nepalese kerkdienst meemaken
ENroute certificaat binnen - De eerste tien weken
ENroute zijn voorbij. Wat een leerzame, intensieve en
waardevolle tijd! Alle informatie zit voor je gevoel nog boven
in je hoofd. We hopen de komende tijd de leerstof nog eens
door te nemen.

Eindpresentatie van Marijke
We kregen les van docenten met veel ervaring en kennis. De
eerste weken stonden we stil bij ‘Wie ben ik’, dus wie ben je
(karakter) en wie mag je zijn in Christus. Daarna ‘Wie zijn zij’.
We behandelden verschillende culturen, tradities en religies
en hoe je daarmee om gaat. Het beste advies is ‘luisteren’,
probeer vertrouwen te winnen door je te verdiepen in hun
cultuur en wie ze zijn.
De laatste vijf weken ging het over ‘Relating & Integrating across cultures’. Een aantal onderwerpen waren
Risico en veiligheid, Kerkplanting, Discipelschap, Bijbelstudie, omgaan met lijden en vervolging, en dit alles
toepassen in verschillende culturen en omstandigheden.
Het waren lessen die veel van je vragen, je wordt heen en
weer geslingerd tussen wat is verstandig, wat kan binnen
Bijbelse normen en wat zijn je grenzen. Maar ook waarom
heb je deze grenzen en is het noodzakelijk deze te
verleggen? Het was goed om met elkaar elke keer weer
terug te gaan naar de Bijbel, te zoeken naar het fundament
waarop we mogen bouwen.
Vanaf 11 januari gaan we weer officieel in de banken. We
hopen verschillende modules te volgen. Tot die tijd hopen
we hier familie te verwelkomen en te genieten van de tijd
met elkaar als gezin. Het zal bijzonder zijn om de Kerstdagen en Oud en Nieuw in Engeland te vieren.
Maar de boodschap van het Evangelie is overal
hetzelfde! Dat is wat Kerst waardevol
maakt. We wensen iedereen daarom een
gezegend kerstfeest en een voorspoedig
nieuwjaar toe!
Hartelijke groet,
Piet, Marijke, Michaël en Samuël Muilwijk
      Piet met het ENroute ceritificaat

Andreas Moerman Penningmeester
Als thuisfrontcommissie vinden wij het belangrijk dat er een
brede kring van mensen rondom Piet en Marijke staat om
hen te steunen. Hierbij is betrokkenheid en gebed allereerst
van belang. Daarnaast zijn er voldoende financiële middelen
nodig om de opleiding en uitzending van Piet en Marijke
praktisch mogelijk te maken. Zo is er alleen voor de opleiding
van Piet en Marijke al 80.000 tot 100.000 euro nodig. Dit is
een fors bedrag, maar een opleiding tot MAF piloot is dan ook
niet niks. Daarnaast is er na het voltooien van de opleiding
ongeveer 45.000 euro per jaar nodig om een uitzending
mogelijk te maken. Als penningmeester houd ik overzicht
op de financiën die door MAF voor Piet en Marijke beheerd
worden (het steunfonds). Piet en ik zijn sinds de middelbare
school bevriend. Ik vind het fijn om op deze manier betrokken te zijn bij de weg die Piet en Marijke – als pilotenechtpaar
in opleiding – mogen gaan ten dienste van Gods koninkrijk.
Sinds de start van de thuisfrontcommissie in november
2014 is een mooi bedrag van 55.000 euro ingezameld. Dit
geld is afkomstig uit acties en incidentele giften (65%) en
vaste donaties (35%). Een deel van dit bedrag is in 2015
ingezet om de vliegopleiding van Piet en het verblijf van Piet,
Marijke, Michaël en Samuël aan de All Nations Christian
College bijbelschool in Engeland te financieren.
Het is mooi om te zien dat het aantal toezeggingen nog
steeds toeneemt. Ik wil daarbij benadrukken dat MAF geen
minimum bedrag hanteert voor vaste donaties. Integendeel:
het steunfonds is het meest gebaat bij veel kleine
toezeggingen – in plaats van weinig grote toezeggingen –
omdat het risico dan gespreid is. Voor de langere termijn
(uitzending) is de huidige verhouding van inkomsten uit
acties en vaste donaties nog niet voldoende in balans. Als
thuisfrontcommissie streven wij naar meer vaste donaties
van kerken, particulieren en bedrijven, omdat dit een
constante bron van inkomsten genereert. Graag doen
wij daarbij ook een beroep op uw familie-, vrienden- en
kennissenkring. Kent u mensen die het werk van Piet en
Marijke mogelijk zouden willen steunen?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website
(www.flyingmuilwijk.nl). U kunt ook altijd vrijblijvend contact
opnemen met mij als penningmeester (06-50488307) of
één van de andere leden van de thuisfrontcommissie.

Vliegen op North Weald Airfield

Gebedspunten
Danken voor
• De erg leerzame en gezegende periode die Piet en
Marijke hebben gehad tijdens de eerste termijn op All
Nations in Engeland;
• De steun en het meeleven van de achterban die Piet en
Marijke ook in Engeland mogen ervaren (kaarten, emails,
skype);
• De voorspoedige transitieperiode van Michaël en Samuël
in Engeland en dat ze nu helemaal hun plek gevonden
hebben.
Bidden voor
• Het goed kunnen verwerken en toepassen van de
geleerde stof en de meegekregen ervaringen;
• Een goede en gezegende tijd voor Piet en Marijke in
Engeland tijdens Kerst, Oud en Nieuw;
• Een goede tweede termijn op All Nations;
• Een nieuwe voorzitter voor de TFC die de komende jaren
de commissie kan leiden.
De tweede verjaardag van Michaël

Acties
Eind november is de spellenbeurs weer georganiseerd! Dit
heeft een prachtig bedrag van 725 euro opgebracht. We
willen iedereen hartelijk danken voor uw of jouw komst en/
of hulp.

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.

Op dit moment is er de wijnactie die we graag nog even
onder de aandacht willen brengen. Via het bestelformulier
op de website kunt u met veel korting verschillende topwijnen bestellen. De winst hiervan komt volledig ten goede
van het steunfonds.
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).

