Flying
Muilwijk
www.ﬂyingmuilwijk.nl
Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan
goedertierenheid en trouw.
Psalm 86:15

Terwijl we beginnen aan onze tweede nieuwsbrief
beseﬀen we dat er in die korte tijd tussen de eerste en
de tweede nieuwsbrief een hoop gepasseerd is. God is
groot! Soli Deo Gloria.

Gezin
Blij en dankbaar mogen
we meedelen dat op 10
maart jl. ons zoontje
Samuël is geboren.
Een prachtig en gezond kereltje van 3930
gram. Samuël betekent
‘God verhoort’. Michaël
krijgt geen genoeg van
zijn kleine broertje en
moet ‘bebie’ regelmatig even omhelzen en kusjes
geven. We zijn erg dankbaar, wat een zegen en rijkdom,
echt een wonder uit Gods hand!
Acties/Presentaties
Na onze eerste nieuwsbrief zijn er al zoveel acties en
presentaties gehouden, dat hadden we vooraf nooit
kunnen denken! Een zegen hoe iedereen meeleeft
en meedenkt vanuit de overtuiging dat het werk voor
MAF door moet gaan! Al onze gehouden en lopende
acties staan op onze website www.ﬂyingmuilwijk.nl. Een
aantal acties worden hieronder kort toegelicht:
Presentaties op scholen en verenigingen - We
hebben veel uitnodigingen binnen gekregen voor het
houden van presentaties. Een heel aantal hebben we
inmiddels al gegeven bij catechisatiegroepen, scholen
en (jeugd)verenigingen. Het is mooi om mensen bekend
te maken met het nodige en waardevolle werk van
MAF en vooral jongeren een blik over grenzen heen te
geven.
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Spellenbeurs - Een groot succes, veel enthousiasme,
betrokkenheid en, met wat verkoop buitenom de beurs,
een opbrengst van ruim € 1800,-! Het was een actie die
men heel erg leuk vond en we zeker gaan proberen te
herhalen medio november. Dus gooi uw spellen nog
niet weg ;-).

Potgrond actie - Inzet en enthousiasme was er ook
in Wekerom op zaterdagochtend 21 februari. Zelfs een
ﬂinke bui kon de 12 teams die langs de deuren gingen om
potgrond en tuinaarde te verkopen niet tegenhouden.
Een gezellige en actieve ochtend die ook nog eens
€ 3.000,- opbracht voor het steunfonds!
Sponsorloop - Op vrijdagavond 6 maart ontmoetten
we bij de Oude Kerk van Otterlo een groot aantal
jongelui die zojuist heel wat rondjes om de kerk hebben
gerend. Bijzonder om te zien hoe deze jongeren zich
inzetten voor hun naaste ver weg. Deze avond heeft
het mooie bedrag van € 1896,70 opgebracht.
Gemeente/Voorlichtingsavond - Wat werd er
gesmuld van het Chinese buﬀet tijdens de gemeenteavond op 14 februari! Er heerste een gemoedelijke,
samenbindende en gezellige sfeer! Voor de presentatie
was er veel belangstelling. Ook ex-MAF piloot Jeroen
Knevel had een indrukwekkend verhaal. Achteraf
kregen we mooie en bemoedigende reacties.

Vervolgtraject
Boeking/Voorbereidingen Bijbelschool
In de afgelopen maanden hebben we ons georiënteerd
op de verschillende bijbelscholen in Engeland waar we
vanaf september 2015 naar toe gaan. We hebben een
keuze mogen maken voor All Nations Christian College.
Voor ons zijn de grote voordelen van deze school de
kwalitatieve en complete opleidingen en de tijdsduur
hiervan; namelijk 6 maanden. Dit komt vooral erg

gunstig uit voor de vervolgopleidingen van Piet.
Op 4 mei staat een kennismakingsbezoek aan
deze school gepland. We zullen hier zelf naar toe
vliegen, Samuël en Michaël blijven bij opa en oma
Muilwijk. Piet kan deze vlucht meteen gebruiken als
onderdeel van zijn ervaringsuren die hij moet maken in
zijn opleidingstraject.
In de volgende nieuwsbrief hopen we meer te kunnen
vertellen over de Bijbelschool periode in Engeland.

Vliegopleiding Piet
Eerste 6 theorie-examens gehaald - Dankbaar
kunnen we meedelen dat Piet eind februari zijn
eerste zes Airline Transport Pilot License (ATPL)examens heeft behaald. Veel maanden van voorbereiding zijn hier aan vooraf gegaan, maar hij heeft
kracht en wijsheid ontvangen om dit met succes af te
ronden. Een meer gedetailleerd verslag hierover vind
u op onze website. Acht vakken en examens zijn er nu
nog te gaan.
Vlieguren - Heel erg veel gevlogen is er de afgelopen
maanden niet. Dit had o.a. te maken met de vaak
herfstachtige weersomstandigheden en alle drukte
rondom de ATPL-studie, waar Piet toch gemiddeld wel
zo’n 2 á 3 uur per dag aan besteedt naast zijn reguliere
werk. Toch is de teller wel weer gestegen en staat nu op
115 uur. De komende maanden staat er veel
op de planning. O.a. vluchten uit de Guided Experience
Building (GEB) Syllabus welke gevolgd wordt bij het
Mission Aviation Training Centre (MATC), een trip naar
Engeland, een driedaagse vliegkamp met het MATC in
Duitsland en een heel aantal rondvluchten, want er is
intussen een behoorlijke wachtlijst ontstaan. De foto
Gebedspunten
Danken voor:
1. Toenemende steun en betrokkenheid van de
achterban;
2. Gods leiding in het maken van de keuze voor een
Bijbelschool;
3. De mogelijkheden voor het ontvangen van goede
opleidingen;
4. Het behalen van de theorie-examens;
5. De geboorte van Samuël: God verhoort!
Bidden voor:
1. Verdere uitbreiding van steun en betrokkenheid
van de achterban;
2. Piet, dat hij wijsheid en doorzettingsvermogen
krijgt voor zijn studie;
3. Goede, leerzame en vooral veilige vluchten die
Piet zal gaan maken;
4. Wijsheid en kracht voor de TFC in de toenemende
activiteiten;
5. Het wereldwijde werk van MAF in Gods Koninkrijk.
In alles leggen we onze toekomst vertrouwend in
Gods handen, afhankelijk van Zijn zegen. God heeft
voor iedereen een plan en een taak. Bijzonder
om met elkaar dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk,
dankbaar voor Wie Hij is!

op de voorpagina is een mooi beeld van een mooie
vlucht naar Kassel via het skigebied van Winterberg en
Willingen.
Globale planning toekomst
De laatste maanden hebben er een aantal wijzigingen
plaatsgevonden in de planning rondom de vervolgopleidingen. Dit heeft vooral te maken door de keuze
voor de bijbelschool. Piet zal zich nu vooral gaan
richten op zijn ATPL-studie die erg veel tijd in beslag
neemt. Daarnaast zal hij zich bij het MATC ook veel
gaan bezighouden met de GEB Syllabus. Dit is een
Syllabus met diverse en uitdagende vluchten die
uitgevoerd moeten worden om zo leerzame ervaring
op te doen. Deze vluchten worden begeleid door
instructeurs, ex MAF-piloten. Wanneer we eind maart
weer terug komen uit Engeland, zal Piet bij het MATC
beginnen met zijn Instrument Rating (IR), een erg pittige
vliegopleiding van zo’n vier maanden. Voordat hij
hier examen in kan doen, moet de ATPL-studie ook
helemaal afgerond zijn. Aansluitend zal hij dan de
opleiding voor zijn Commercial Pilot License (CPL) gaan
volgen. Ook staat er nog een bushvliegopleiding in
Australië op het programma.

Vanuit de TFC - Steunfonds
Alle acties en donaties komen ten goede aan het
steunfonds voor familie Muilwijk. Deze is in het
beheer van MAF NL en de penningmeester van de
TFC. Uit het steunfonds kunnen Piet en Marijke kosten
m.b.t. hun opleidingen voor de uitzending declareren.
Vanaf de uitzending wordt uit het steunfonds hun
levensonderhoud betaald. Vaste maandelijkse
toezeggingen zijn nodig om te weten of de financiële
situatie gezond genoeg is om uitgezonden te worden.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de
bijgesloten wervingsbrief.
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
adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7,7390 AA
Twello. Vermeld daarbij dat het gaat om de familie Muilwijk.

