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Psalm 138:8 “De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid,
HEERE , is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.”
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“Mam, wanneer gaan we weer naar huis?” “Vanmiddag jongen”. “Jippie!
Mag ik dan filmpjes kijken in het vliegtuig mam?” Uh… wacht even, welk
huis bedoelde je precies? We voelen ons ontheemd en dankbaar tegelijk. De
onzekerheid en het leven van het gegeef is niet altijd makkelijk. We missen
onze eigen spullen, ons huisje en de jongens hun eigen speelgoed. Toch zijn
we ook echt dankbaar. Dankbaar voor een huis, voor de school van de kinderen en dankbaar voor al de mensen om ons heen. Dankbaar voor begrip, een
bemoedigend woord of gebaar.

Voor je gevoel lijkt soms alles stil te staan, maar God
gaat door met Zijn werk, daar zijn we dankbaar voor.
Want het gaat om Gods plan en Zijn Koninkrijk en Hij
gaat door in Papoea-Nieuw-Guinea, én in Nederland.
Wat mochten we bijvoorbeeld zaterdag 12 september
zien hoe men de zendingsopdracht voeten/benen geeft.
We ontmoetten zoveel enthousiaste vrijwilligers en
fietsers! Ieder vanuit zijn of haar roeping om God te
dienen.
De jongens gaan met veel plezier naar school. Wat is
het goed voor hen om meer te kunnen investeren in
vriendschappen. Het ervaren van een klasdynamiek,
leren van de juf, maar ook van hun klasgenootjes en
vriendjes. Ook Marijke is regelmatig op school te vinden

ACTIE
Kaas voor het goede doel!

Kaasmeester Richard uit ‘s-Gravenzande houdt in zijn winkel een actie. Dit
betekent dat er per kilo kaas 1 euro naar
het steunfonds gaat. U kunt de kaas in de winkel
in ‘s-Gravenzande kopen, of uw bestelling doen via
de webshop. Ga hiervoor naar www.kaasmeesterrichard.nl/c/boeren/p/boerenkaas-jong-belegen-maf
voor heerlijke boerenkaas!

als overblijfmoeder. Joël gaat
dan mee en vindt alle aandacht helemaal geweldig!
Na lange tijd heeft Piet weer
gevlogen in Nederland. Hij
had herhaaltraining nodig om
zijn Europese vliegbrevet en
Instrument Rating geldig te
houden. Als dit te lang niet
gebeurt, dan verlopen alle
14 theorievakken (ATPL) en
moet dit dus weer opnieuw
behaald worden. Dit zou een
jaar studeren betekenen,
maar gelukkig hebben we dit
voorkomen. Als afsluiting
moest Piet een 2,5 uur durend
vliegexamen naar Groningen
afleggen, waarvoor hij gelukkig geslaagd is.
Verder is het de bedoeling dat Piet bij de vliegschool van
MAF in Teuge (MATC) de opleiding tot vlieginstructeur
gaat volgen. Deze training betekent voor Piet een goede
professionele ontwikkeling en een belangrijke manier
om hem een nog betere piloot te maken. Hopelijk zal
hij dit op termijn ook kunnen gaan gebruiken voor een
rol als instructeur-piloot bij MAF. Deze opleiding staat
gepland in de maanden december, januari en februari.

TIP

Zie de website en facebookpagina van flyingmuilwijk voor laatste nieuwsupdates, foto’s en filmpjes.

Fietsdag Harskamp

Wat een dag! Een stralende zon, enthousiaste
wielrenners, fietsers, standhouders en vrijwilligers. Zenuwachtige commissieleden: hoe zou het
gaan? Niets anders dan verwondering! De dag
verliep boven verwachting. Er was een hele mooie
opkomst, veel gezelligheid, betrokkenheid, goede
gesprekken en we mochten veel verbondenheid en
steun ervaren. God is goed! We zijn iedereen heel
dankbaar voor zijn of haar bijdrage aan deze dag.
We mogen u meedelen dat het opgehaalde bedrag
ruim €27.000,- is. Om stil van te worden...
Hopelijk mogen wij u en jou volgend jaar (19 juni)
weer ontmoeten op de jaarlijkse Fietsdag in Harskamp!
Dat zou betekenen dat we in de eerste week van maart
weer terug kunnen naar PNG. Alles DV.
Tot die tijd zal Piet namens MAF in Zwolle gaan werken
bij het IT-bedrijf dat Wingman ontwikkelt. Wingman is
het softwareprogramma dat MAF wereldwijd gebruikt
voor het inplannen en afhandelen van alle vluchten,
financiën, etc. Als piloot met ervaring in PNG zal hij
het systeem gaan testen en feedback geven. We zijn
dankbaar dat Piet zich hiervoor kan inzetten en zo op
afstand toch van dienst kan blijven zijn voor MAF.
Ten slotte, we kunnen minder snel terug naar PNG dan
gehoopt, maar we beseffen dat dit de realiteit is op dit
moment, en zijn dankbaar dat we deze tijd in Nederland toch op een nuttige manier kunnen invullen.
Lieve groet,
Piet, Marijke, Michaël, Samuël en Joël Muilwijk

We mogen danken voor

• De bemoedigende fietsdag
•	Dat God doorgaat met Zijn werk, zowel in Nederland als in Papoea-Nieuw-Guinea

We mogen bidden voor:

•	Een goede tijd in Nederland, nu dat een wat langere periode zal zijn

Vanuit de Thuisfrontcommissie

Na drie jaar enthousiast haar bijdrage te hebben
geleverd, heeft Esther Theunissen (communicatie)
ervoor gekozen om de thuisfrontcommissie te
verlaten omdat ze teveel nevenactiviteiten heeft. We
zijn haar heel dankbaar voor haar constructieve en
creatieve inzet in de afgelopen jaren!

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 en 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.

