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Voor u ligt onze vijfde nieuwsbrief met informatie over 
de vliegopleiding en examens van Marijn. Ook vertellen 
wij u meer over onder andere de verschillende acties die 
hebben plaatsgevonden.  
 
Take a break 
We hebben genoten van een heerlijke kampeervakantie in 
Zeeland, waarbij wij prachtig weer hadden. Wat is het 
fijn om even tot rust te komen, te ontspannen van werk 
en studie en tijd met en voor elkaar te hebben. Ook heb-
ben wij wat bezoek uit Engeland gehad. Met onze twee 
docenten die de Enroute training bij All Nations verzor-
gen, zijn we ter kennismaking bij het MAF kantoor in 
Teuge langs geweest. Natuurlijk hoort het er ook een 
beetje bij om hen kennis te laten maken met de Neder-
landse cultuur, zoals varen in Giethoorn.  
 
Studie 
In juni heeft Marijn zijn eerste 6 examens (van de 14 
vakken) mogen doen voor zijn ATPL theorie. We zijn 
heel dankbaar dat hij er vijf heeft gehaald, waarvan zelfs 
één met 100%! Helaas heeft Marijn een vak niet gehaald, 
omdat hij 74% had in plaats van de benodigde 75%. Ons 
verblijf in Engeland en het spreken van de Engelse taal 
heeft zijn vruchten afgeworpen. God voorziet ook hier-
in! Momenteel is Marijn bezig met de voorbereidingen 
voor de volgende vakken, waarvan hij eind oktober exa-
men hoopt te doen.  
 
Vliegtocht Scandinavië 
Marijn heeft in juli, samen met een andere student in 
voorbereiding voor MAF, een vliegtocht gemaakt naar 
Scandinavië. Een geweldige ervaring! Hieronder kunt u 
een aantal fragmenten lezen uit het reisverslag; 
...Uiteindelijk stegen we op vanaf vliegveld Teuge en 
zetten koers richting Denemarken. De wolken lagen  op 
een hoogte van 1800 ft en ondanks dat we niet heel erg 
veel marge hadden – we hadden met elkaar afgesproken 
dat we niet lager dan 1000 ft zouden gaan vliegen – was 
dit goed te doen.  
 

Echter, naarmate we Duitsland invlogen werden we ge-
dwongen lager te gaan vliegen vanwege de wolkenba-
sis. Toen we uiteindelijk op 1200 ft terecht kwamen en 
het niet leek op te knappen, werd het wel  spannend. We 
overwogen weer terug te gaan, maar het zicht was wél 
goed en we wisten dat het achter dit wolkenge-
bied helemaal ‘open’ was en we dan zeker zouden kun-
nen doorvliegen naar Denemarken. Met de 200 
ft overhoudend als marge zijn we toch doorgevlogen. 
Spoedig bereikten we het einde van dit lage wolkenge-
bied en konden we weer hoger gaan vliegen. Een mooie 
blauwe lucht lag voor ons en we konden nu naar een 
comfortabele hoogte van 3500 ft klimmen. We zetten 
koers naar Denemarken en om precies 17:00 zette Marijn 
het vliegtuig met een mooie landing neer op het vliegveld 
Sønderborg. Vluchtduur: 02:40… 

….Eenmaal Zweden binnengevlogen viel ons meteen het 
grote verschil in natuur op. Denemarken heeft veel eilan-
den bestaande uit vlak gebied gelegen tussen mooi blauw 
water, Zweden alleen maar gebied bestaande uit bos en 
erg veel losse meren daartussen. Daartussen zag je af en 
toe een lange brede snelweg lopen. Misschien nog wel de 
enige geschikte plek in het geval we een noodlanding 
zouden moeten maken vanwege welke reden dan ook… 



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie de Zwart. 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 Marijn & Esther 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 om de familie de Zwart gaat. 

Nieuws van de kinderen 
De scholen zijn weer begonnen. Jesse is dit jaar gestart in 
groep 3. Sophie mag ook naar school en gelukkig hadden 
beide kinderen er veel zin in! Sil is in de zomervakantie ja-
rig geweest en alweer 2 jaar geworden.  
 
Acties 
In mei en juni hebben wij drie achtereenvolgende acties ge-
had. We zijn ontzettend verrast door de steun die we moch-
ten ervaren. Op de rommelmarkt in Waarder hebben we 200 
suikerbroden verkocht van bakkerij Fuite en is er een groot 

bedrag bij elkaar gebracht 
met onder andere paalzit-
ten boven de sloot. We 
hadden goede ontmoetin-
gen op de gemeentedag 
van de Eben-Haëzer kerk. 
Ook de kleedjesmarkt op 
basisschool de Sjofar was 
een groot succes. De kin-
deren hadden in anderhalf 
uur tijd veel verkocht en 
waren erg enthousiast. 
Dit ervaren wij als een 
enorme bemoediging! Op 

12 september hebben we een presentatie gegeven tijdens de 
ouderenmiddag van onze gemeente. Een mooie ervaring. 
 
Tot slot 
Tot slot willen we u danken voor het lezen van onze 
nieuwsbrief, uw steun en meeleven. We voelen ons geze-
gend en ervaren Gods liefdevolle hand in de weg die Hij 
met ons gaat.  
 
 
Hartelijke groet, 
 
Marijn, Esther,  
Jesse, Sophie & Sil de Zwart 

Van de Thuisfrontcommissie 
Begin september hebben wij als thuisfrontcommissie een 

gezellige dag gehad, 
met als doel elkaar be-
ter te leren kennen. We 
hebben een Solextocht 
gedaan en met elkaar 
gegeten. Verbonden-
heid, hilariteit en team-
spirit zijn enkele woor-
den die deze dag om-
schrijven. 

Om u als lezer van deze nieuwsbrief ook enigszins kennis te 
laten maken met de thuisfrontcommissie van Marijn & Es-
ther, stellen we ons als TFC-leden beurtelings voor in de 
nieuwsbrief.  

Mijn naam is Martijn Hoogendoorn, 35 jaar en woonachtig 
in Apeldoorn. Ik ben getrouwd met Marije, ons gezin be-
staat verder uit onze dochter Kato (6), zoon Jaimy (6) en 
(pleeg)dochter Trys (0). Marijn en Esther ken ik via onze 
kerkelijke gemeente de Eben Haëzerkerk in Apeldoorn. Met 
Marijn ben ik met veel plezier actief geweest in het jeugd-
werkteam voor 16+ waardoor wij elkaar al aardig lang ken-
nen. Het is prachtig om te zien hoe Marijn en Esther hun 
roeping hebben gekregen zich voor de MAF te gaan inzet-
ten. bijzonder waardevol werk in Gods koninkrijk. Ik ben 
blij om mij via de Thuisfrontcommissie (TFC) te kunnen 
inzetten om dit mooie werk mede mogelijk te maken. Bin-
nen de TFC ben ik verantwoordelijk voor Voorlichting en 
Presentaties. Als TFC zetten wij ons graag in om voor Ma-
rijn en Esther een goede basis te realiseren om uitgezonden 
te kunnen worden. Deze basis bestaat voor een belangrijk 
deel uit de financiële middelen. Door hen financieel te steu-
nen draagt u bij aan de uitbreiding van Gods konink-
rijk. Daarom, als u hen nog niet steunt wil ik dit van harte 
bij u aanbevelen. Bij voorbaat dank.    

Mijn naam is Gertrude Kortleven, 20 jaar en daarmee het 
jongste TFC lid. Ik heb een lieve vriend, kom uit Apeldoorn 
en zit in dezelfde kerkelijke gemeente als Marijn & Es-
ther. Na de HAVO had ik geen zin om een aantal jaar te 
studeren, dus besloot ik een 1-jarige secretariële opleiding 
op het MBO te volgen. Tijdens deze opleiding heb ik ruim 
14 weken stage gelopen bij MAF, geweldig! Na deze stage 
ben ik hier blijven ‘hangen’. Regelmatig ben ik hier nog als 
vrijwilliger te vinden. Ergens in mei hoorde ik van mijn 
moeder dat Marijn & Esther bezig waren met de oprichting 
van hun TFC.  Ik heb toen gebeld met de vraag hoe ver ze 
waren en of ze nog iemand nodig hadden. Het leek mij erg 
gaaf om ook op deze manier bij MAF betrokken te zijn en 
om Marijn & Esther op deze manier te steunen! 2 weken 
later kreeg ik te horen dat ze mij ook opgenomen hebben in 
hun TFC. Ik richt mij vooral op acties en zorg voor het ver-
sturen van de nieuwsbrieven. Ik heb nog geen moment spijt 
gehad van het telefoontje wat ik in mei heb gedaan. Het is 
geweldig om op deze manier iets voor Marijn & Esther en 
hun kids te betekenen en iets bij te dragen aan hun plek in 
Gods Koninkrijk! 

Familie M.H. de Zwart   estherdezwart@live.nl 
Sperwerlaan 33    www.dezwart4maf.nl 
7331 TW Apeldoorn   www.maf.nl/dezwart 

Gebedspunten 
Wilt u danken voor: 
 De behaalde resultaten van de afgelegde examens van 

Marijn 
 De inzet van mensen om ons heen en de (financiële) 

steun van onze achterban. 
 
Wilt u bidden voor: 
 Een goede voortgang van Marijn zijn studie; wijsheid, 

geduld en doorzettingsvermogen.  
 Het werk van MAF; dat het doorgang mag vinden en 

mensen worden bereikt met het evangelie.  

http://www.maf.nl/
http://www.dezwart4maf.nl

