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Inleiding  
Er is veel waar we dankbaar voor mogen zijn. Daarover vertel-
len we meer in deze brief. 
 
Studie 
Opnieuw heeft Marijn enkele theorievakken behaald. Inmiddels 
zijn 12 van de 14 theorie examens behaald! De laatste loot-
jes...wat de theorie betreft dan. Begin maart is Marijn gestart 
met zijn brevet 'Instrument Rating.' Dit houdt in dat hij moet 
vliegen zonder zicht naar buiten en de metertjes in het vliegtuig 
moet gebruiken als zijn instrumenten. Het is een intensieve trai-
ning die veel vraagt van Marijn. Zo wordt er bijvoorbeeld een 

groot beroep gedaan op multitasking. Deels vinden deze lessen 
plaats in de lucht en ook voor een deel in een simulator. Een 
simulator is een nagebouwde cockpit met een enorm computer-
scherm rondom. Situaties als het weer of een motorstoring kun-
nen in een simulator goed worden nagebootst. Het is een goede 
en ook een veilige manier om nauwkeurig te leren vliegen in 
allerlei weersomstandigheden. Dit jaar zal Marijn nog volop 
bezig zijn met zijn vliegtraining en het opbouwen van vlieg-
uren.  
 

‘Flightcamp’ 
In april is Marijn een paar dagen weggeweest naar Duitsland 
om met een aantal medestudenten kortebaan landingen te 
oefenen. Op het veld hebben MAF piloten daar vaak mee te 
maken. Daarom wordt er vanuit de vliegschool 'Mission Avi-
ation Training Centre' (MATC) specifiek getraind op situaties 
die in het veld voorkomen. Marijn: ‘Het is een leerzame erva-
ring geweest met een goede sfeer. Er moesten berekeningen 
worden gemaakt waarbij de limieten van het vliegtuig ten 
opzichte van de landingsbaan een belangrijke rol speelde. Het 
is leuk om te zien dat wat je hebt uitgerekend ook blijkt te 
kloppen in de praktijk.’ 
 
Baan 
Esther heeft bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Elburg 
een nieuwe functie (sinds februari) als gedragswetenschap-
per. Een mooie nieuwe uitdaging, wat veel werkplezier ople-
vert!  
 
Tot slot 
Door de kinderen wordt nu ook steeds vaker de vraag gesteld; 
'wanneer gaan we nou verhuizen?' Gelukkig gaat het erg goed 
met de kinderen en genieten ze van school en andere activi-
teiten. Wel merken we dat onze toekomstplannen ook hen 
bezig houdt, elk op hun eigen manier. Het land waar we naar-
toe hopen te gaan is nog niet bekend.  

Gebedspunten 
Wilt u danken voor: 

 De baan van Esther 

 De behaalde studievakken van Marijn 

Wilt u bidden voor: 

 Keuzes die we moeten maken, voor wijsheid en in-
zicht 

 Veilige vliegtochten, oefening en volharding voor de 
laatste twee theorievakken. 

 Voorbereiding voor de kinderen 



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. 

Ondanks het feit dat het een lange weg is van studeren, voorbe-
reiden, plannen maken en barrières overwinnen, komt de uitzen-
ding (D.V. 2017) voor ons al best dichtbij. De situatie wordt 
steeds concreter. We moeten nu echt gaan nadenken over een 
aantal te nemen beslissingen voor de toekomst. Wilt u meebid-
den dat we hierin de juiste beslissingen mogen maken?  
 
Hartelijke groet, 
 
Marijn, Esther,  
Jesse, Sophie & Sil de Zwart 

MAF-dag voor ouders  
Op zaterdag 23 april waren we, samen met de ouders van Esther, 
aanwezig op de dag voor "ouders van MAF kinderen" die uitge-
zonden zijn of worden. Reina Folkerts heette de ca. 50 aanwezi-
gen hartelijk welkom op vliegveld Teuge. Na een voorstellings-
ronde waarbij een foto van elk gezin werd geprojecteerd en de 
bijbehorende ouders gingen staan, nam Adri van Geffen, direc-
teur MAF Nederland, het woord en vertelde ons alles over de 
laatste ontwikkelingen bij MAF. Na een heerlijke lunch gaf 
Reina ons inzicht in de selectieprocedure van nieuwe medewer-
kers. Vervolgens vertelde Corry Nap, psychologe bij In Transit, 
ons wat het met ouders doet. 

Allerlei gevoelens kunnen spelen. Van verdriet, boosheid, 
angst tot  vreugde en blijdschap over de weg die de Heere met 
onze kinderen gaat. Ook in de gespreksgroepen kwam dit naar 
voren en werd het open en eerlijk met elkaar gedeeld. 
We mogen terugzien op een dag vol informatie en ontmoeting. 
Dankbaar zijn we voor de liefde en zorgzaamheid die we voor 
onze kinderen mochten ervaren. Met gebed voor het werk  
van MAF en onze kinderen (ook zij die thuis blijven!) werd de 
dag afgesloten. Vol vertrouwen ging iedereen naar huis, weten-
de dat de Heere met ons wil zijn. Dat is immers Zijn Naam: Ik 
ben Die Ik ben. Exodus 3:14. 
Anneke de Zwart. 

 

 
Contactgegevens:   
Familie de Zwart   
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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 
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Marijn van Poelje 
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Marijn.van.poelje@solcon.nl 
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“En zie, Ik ben met u, en ik zal u behoeden, overal 

waarheen gij trekken zult.” 

Genesis 28:15a 

Vrijdag 1 april was ik (Loïs van Poelje) in de kerk. Daar was 

de afsluiting van club en catechisatie van Nathanja 2. Ma-

rijn de Zwart vertelde iets over de MAF, daar hebben wij het 

hele jaar geld voor ingezameld. Hij liet ons een filmpje zien 

over dat collega’s van hem naar een heel afgelegen gebied 

gingen en daar bijbels uitdeelden. Voor ons is het heel ge-

woon dat we een bijbel kunnen kopen, omdat het in onze 

taal is. Alleen bij die mensen was dat niet het geval. Al die 

tijd dat hun leefden hebben ze nooit de bijbel kunnen lezen 

omdat het niet in hun taal was vertaald. In dit filmpje za-

gen we hoe de eerste exemplaren werden overhandigt. Je 

zag dat de mensen helemaal ontroerd werden en ze gingen 

bidden tot God. Maar de MAF helpt ook in nood. Als er 

mensen in een gebied wonen die moeilijk is te bereiken met 

de auto, vliegt de MAF erheen en deelt water en voedselpak-

ketten uit. Ook helpt de MAF bij mensen in nood die niet 

zolang in een auto naar het ziekenhuis kunnen rijden. Dan 

brengt de MAF die mensen met het vliegtuig. Zo zijn ze veel 

eerder bij het vliegtuig, anders hadden ze het waarschijnlijk 

niet overleefd. Wij met de hele Nathanja 2 hebben het 

mooie bedrag op gehaald van € 835,78
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