Flying
Muilwijk
www.flyingmuilwijk.nl
Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
- Psalm 103 : 1,2 -

“Al gewend in Nederland?”
Die vraag kregen we regelmatig. Terwijl we dankbaar zijn
voor al het meeleven, beseffen we dat we zelf soms niet echt
weten wat we voelen/ervaren. Settelen in Nederland, maar
ook loslaten. Want einde Bijbelschool betekent dat we de
laatste fase ingegaan zijn voordat we uitgezonden worden.
Terwijl Piet nog tot zeker eind dit jaar druk bezig zal zijn met
de opleidingen en trainingen, krijgen we steeds meer een
idee wat naar verwachting/planning voorjaar 2017 ons te
wachten staat. Hierover hopen we in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen zeggen!
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gepland. Er zit behoorlijke druk op de ketel, want de
examenronde van augustus is zijn laatste kans voor
eventuele herkansingen. Als hij dan nog examens niet heeft
gehaald, moet hij alles (lees 14 examens) overdoen. Hij staat
er positief in en snapt de vakken goed. Maar we kunnen het
niet zonder gebed, zonder Gods hulp.

Vliegen zonder zicht
Twee á drie dagen per week reist Piet af naar Teuge,
Rotterdam of Lelystad. Na de NR (Night Rating) te hebben
afgerond, volgt nu de IR (Instrument Rating) opleiding.
Deze vlieglessen zijn in een simulator en in het
vliegtuig in de wolken of anders met een speciale
bril om het vliegen en navigeren op enkel instrumenten te
leren. Een heel andere wereld weer, maar gelukkig gaat het
goed. Daarna volgt tenslotte nog het CPL (Commercial Pilot
License).
Op de thuisvloer
Marijke zorgt voornamelijk voor de jongens. Dit was best
wennen, maar ook gelijk een goede voorbereiding. Het is
goed en fijn om er helemaal voor de jongens te zijn, zeker
nu er zoveel voor hen veranderde en zal blijven veranderen.

Night Rating vlucht boven Duitsland
De afgelopen maanden heeft Piet naast zijn vlieglessen
hard gestudeerd. Wij huren het voorhuisje van de boerderij
van Hans en Hettie van Eck. Zij hebben boven nog een
kamertje leeg en die mag Piet gebruiken als studeerkamer.
Hier heeft hij inmiddels al heel wat uren doorgebracht!
We zijn dankbaar dat er eind juni weer drie ATPL-examens
behaald zijn. Eind juli staan de laatste twee examens

Michaël en Samuël zien we in gedachten al heel wat streken
uithalen samen. Het is bijzonder hoe ze ontwikkelen en ze
steeds meer gebroederlijk dingen ondernemen. Bij Samuël
zeggen niet alle dieren Bèèè meer en hij zegt heel trots ‘Allo’
:). Michaël vind het helemaal leuk om te vragen: “wat is … in
het Engels”. En als we dan het antwoord geven zegt hij heel
blij “jaa! dat is goed!”.
We wensen iedereen een hele goede vakantie! Mocht u
nog een momentje over hebben, breng dan eens een
bezoekje aan onze website www.flyingmuilwijk.nl. Daar
komen regelmatig updates met acties, foto’s en nieuwtjes.
Lieve groet! De Muilwijkjes

Acties
We mogen samen met ons TFC dankbaar terugkijken op de
gehouden acties afgelopen tijd. De fietsdag in Harskamp,
spaargelden van een aantal (jeugd)verenigingen – in
Lunteren en ook zelfs in Friesland! – en in het bijzonder
willen we de fietssponsortocht van het Van Lodenstein
College in Kesteren er uitlichten. Deze actie heeft het
fantastische bedrag van maar liefst €15.908,20
opgebracht..! Mede door inzet van de ruim 200 brugklassers,
de docenten en de werkgroep, maar bovenal dank aan God!
Fietssponsortocht van het Van Lodenstein College

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).

FIETSDAG HARSKAMP
18 juni jl. was de fietsdag Harskamp voor Flying Muilwijk.
De weersomstandigheden waren niet optimaal, toch was
de dag een groot succes. Het was gezellig en er heerste
een gemoedelijke sfeer. Het doel van deze dag was het
genereren van bekendheid voor Piet en Marijke Muilwijk.
De fietsdag heeft voor de opleiding en uitzending van Piet
en Marijke Muilwijk het mooie bedrag van ruim 1500 euro
opgebracht.
De opstartlocatie was het ECHOS HOME (voormalig PMT) in
Harskamp. Deze locatie werd gratis ter beschikking gesteld.
Ook de middenstand van Harskamp droeg haar steentje
bij; B&G catering verzorgde een tent, toilet en andere
materialen voor de tussenstop aan de Heetweg, PLUS
Pater sponsorde de boodschappen, ’t Klokhuus zorgde voor
een gezonde hap en slagerij Pater droeg haar steentje bij
wat betreft het vlees. Volgend jaar hoopt de commissie weer
een fietsdag te organiseren in Harskamp. Wij hopen u dan
(weer) te zien!

Gezelligheid tijdens een tussenstop van de fietstocht

Op vliegkamp in Duitsland

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.

Gebedspunten
Samen met jullie willen we de Heere
* danken voor de duidelijkere contouren die zichtbaar
worden in ons traject en bidden om een verdere goede
voorbereiding.
* danken dat de Heere ons leidt en zegent door kleine
alledaagse dingen, maar ook door de grote dingen als goede
acties. We bidden of we Gods leiding zullen blijven zien.
* danken voor ons TFC en het werk wat ze mogen doen. We
bidden of de Heere hun werk wil blijven zegenen en hen
helpen.
* danken en bidden voor de laatste toetsen die Piet moet
doen.
* bidden om uitbreiding van de achterban die ondersteunen
wil met gebed en financiën.

