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Inleiding 
Weer mogen we goed nieuws melden over de ontwikkelingen 
van Marijn zijn studie! Verder leest u in deze nieuwsbrief over 
de TFC ontmoetingsdag en maakt u onder andere kennis met 
onze twee laatste TFC leden.  
 
Studie 
In oktober heeft Marijn drie examens afgelegd en deze heeft 
hij alle drie gehaald. Van de veertien vakken in totaal zijn er 
nu acht behaald! De planning is om in januari een volgende 
examenronde te doen. Daarnaast hoopt Marijn in het voorjaar 
te starten met ‘Instrument Rating’, anders gezegd ‘vliegen op 

metertjes.’ Een in-
tensieve training die 
voor een deel zal 
plaatsvinden in een 
simulator. Marijn 
ziet er naar uit om, 
na een lange tijd 
met zijn neus in de 
boeken te hebben 
gezeten, nu meer 
tijd aan vliegen te 
gaan besteden.  
Een vliegtocht naar 

het noorden van Frankrijk, begin oktober, was dan ook een 
welkome afleiding. Fijn om even met iets anders bezig te zijn, 
zeker als het om een mooie vlucht gaat!  
 
TFC ontmoetingsdag 
Op 14 november werd er door MAF een TFC ontmoetingsdag 
georganiseerd. Deze dag stond vooral in het teken van elkaar 
ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Na een voorstelrondje 
vertelde de directeur van MAF Nederland iets over het ont-
staan van MAF en over het werk van MAF wereldwijd. Ver-
volgens was er een presentatie door een TFC die al zo'n 10 
jaar geleden begonnen is en  dus veel ervaring hebben.  

Zij vertelden iets over de manier waarop zij betrokken blijven 
bij de familie die is uitgezonden. Hierna werd er een presenta-
tie gegeven over het opzetten van een goede actie. Voor ons 
als TFC niet onbelangrijk. Tenslotte was er nog de mogelijk-
heid om in groepjes verder te praten over de behandelde on-
derwerpen. Een mooie en leerzame dag! 
 
Acties/Presentaties 
In oktober heeft Marijn een korte presentatie gegeven over het 
werk van MAF aan alle catechisanten van onze gemeente. Ook 
werden wij uitgenodigd door de jeugdvereniging om tijdens 
het kampweekend meer te vertellen over het werk van MAF. 
Mooi om zoveel jonge, enthousiaste mensen te vertellen over 
de organisatie die wij een warm hart toedragen.  
 
Beleef de MAF dag 
De dag stond vooral in het teken van ervaring opdoen. In okto-
ber was er een dag voor jongeren van 15-18 jaar met een hart 
voor zending en feeling met techniek. Er werd verteld over de 
opleiding tot vliegtuigtechnicus of piloot en er kon worden 
geluisterd naar ervaringsverhalen. Ook werden de handen uit 
de mouwen gestoken en gingen de jongeren zelf aan de slag in 
de hangaar onder leiding van een MAF piloot of MAF vlieg-
tuigtechnicus. 

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. 

- Onze Thuisfrontcommissie, een fantastische groep mensen  

Wilt u bidden voor: 

- Het werk wat MAF wereldwijd mag doen 

- De voortgang en een voorspoedig verloop van de studie 

Welcome on board by Stroopwafel Airlines. This is 
Marijn, your captain...eating 
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Niet alleen luisteren dus, maar ook praktisch bezig zijn. Marijn 
mocht hier ook een steentje in bijdragen en de technische kant 
van het vliegen laten zien.  
 
Tot slot 
Wij kijken als gezin terug op een bijzonder jaar, waarin we 
verder werden voorbereid op onze uitzending. Een jaar van 
veranderingen, studie en een mooie tijd in Engeland bij Bijbel-
school All Nations. In dit alles hebben we Gods zegen mogen 
ervaren. We danken u voor uw gebed, voor uw financiële bij-
drage om onze uitzending mogelijk te maken, voor uw betrok-
kenheid en meeleven. Een nieuw jaar ligt voor ons. In dit jaar 
hopen we toe te werken naar een afronding van de voorberei-
dingen die nodig zijn voor onze uitzending. Wij wensen u van 
harte Gods zegen toe voor het nieuwe jaar en hele fijne Kerst-
dagen.  
 
Hartelijke groet, 
 
Marijn, Esther,  
Jesse, Sophie & Sil de Zwart 

 

Van de Thuisfrontcommissie 
Bijna aan het eind gekomen van 2015 blikken we ook als TFC 
van de Fam. De Zwart kort terug op het afgelopen jaar. We be-
gonnen het jaar met Marijn en Esther en hun kinderen uitgezon-
den in Engeland, inmiddels al weer een tijdje terug en 
‘ingeburgerd’ in Nederland, Marijn die zo succesvol aan de stu-
die is, Esther die weer een baan heeft kunnen vinden, en zo kan 
ik nog wel even doorgaan. Als TFC zien we hierin de zegenrijke 
hand van God. Deze zegen, onmisbaar, wensen we elkaar ook 
toe voor 2016. 
 
Om u als lezer van deze nieuwsbrief ook enigszins kennis te 
laten maken met de thuisfrontcommissie van Marijn & Esther, 
stellen we ons als TFC-leden beurtelings voor in de nieuws-
brief.  ‘Last but not least’; Nelleke en Nanda.  
 
Ik ben Nelleke Goudriaan, het 'kleine' zusje van Marijn. Samen 
met mijn man en twee fantastische kinderen woon ik in Waar-
der. Om even uit mijn dagelijkse bezigheden weg te glippen, 
werk ik parttime in een schoenenwinkel. Naast mijn parttime 
baan heb ik dus genoeg tijd over om ook een steentje bij te dra-
gen in de TFC van Marijn en Esther. Samen met Gertrude houd 
ik mij voornamelijk bezig met het bedenken van acties om de 
financiële kant gezond te houden. Ik ben dan ook zeer dankbaar 
dat ik mijn lieve broer en zus en hun gezin hierbij mag helpen 
en ik hoop dat ik dit nog vele jaren mag doen! 
 
Hartelijke groet, Nelleke 
 
Mijn naam is Nanda Davelaar, gehuwd met Wien. Samen heb-
ben wij twee getrouwde zonen en sinds kort een prachtige klein-
zoon. In het dagelijks leven ben ik verzorgende in een verpleeg-
huis. Voor ons geestelijk leven zijn wij aangesloten bij een 
Evangelische gemeente die vooral focust op mensen die op zoek 
zijn naar God, hier voelen wij ons thuis en mogen wij groeien in 
relatie met God. Binnen de TFC mag ik als Gebedscoördinator 
een taak vervullen. Ik ben dankbaar dat ik met deze prachtige 
mensen een schakeltje mag zijn voor Marijn, Esther en hun kin-
deren.  
 
Hartelijke groet, Nanda 
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Sperwerlaan 33 
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Supporten? 

     Steun Familie de Zwart via   
 www.maf.nl/dezwart  
IBAN: NL64 ABNA 0614943906 

t.n.v. MAF Nederland 
o.v.v. Steunfonds de Zwart 

 
Thuisfrontcommissie 
Marijn van Poelje 
Het Lariksbos 2 
7325 AR Apeldoorn 
055 – 506 11 12 
Marijn.van.poelje@solcon.nl 
tfcdezwart@gmail.com  

 

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft 

gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, 

maar eeuwig leven heeft.”  

Johannes 3:16 
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