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GEBED EN VLIEGTUIGEN GEVEN 
DRAAGKRACHT OP HET ZENDINGSVELD

MAF investeert in extra hulp 
en Evangelieverspreiding

MAF 30 jaar 
op Madagaskar
Extra vliegtuig zorgt voor 
onmisbare versterking 

Gods Woord 
brengt licht
Esther de Zwart leert  
van Yolngu vrouwen
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niet alleen voedsel worden meegenomen, 

maar er worden ook hotel- en taxikos-

ten gemaakt. En eenmaal uitgegeven, kan 

dat geld bijvoorbeeld niet meer besteed 

worden aan Bijbels, medicijnen of school-

boeken.

Madagascar Mission Run 
MAF speelt in op de behoefte van evange-

listen en hulpverleners met de maandelijkse 

Madagascar Mission Run (MMR), waarmee 

ze naar het noord- en zuidoosten van het 

eiland vliegen. Onlangs maakten vijfentwin-

tig hulpverleners en patiënten gebruik van 

de Mission Run die tussenlandingen maakte 

in St. Marie - Mananara - Mandritsara en 

Andapa. De Zwitserse arts Thomas Beck 

vloog mee en vertelde: ”Op mijn hoge leef-

tijd is het erg vermoeiend als ik dagenlang 

moet reizen over de slechte wegen. In de 

regentijd is het zelfs onmogelijk op mijn 

motorfiets de dorpen te bereiken voor het 

waterproject of om mensen medisch te 

helpen.” Oogarts Hanitra boekte ook een 

vlucht: op dinsdag naar Mananara en op 

vrijdag weer terug, zodat ze in vier dagen 

tijd 237 mensen met oogproblemen kon 

helpen.

Een derde vliegtuig erbij
Als de MAF Caravan intensief gebruikt wordt 

voor de Mission Run, is nog de kleinere 

Cessna C182 beschikbaar. Als dat toestel 

echter in onderhoud is, zijn er geen moge-

lijkheden voor spoedeisende medische 

vluchten, het aanvoeren van voedsel of het 

transporteren van Bijbels. Daarom werd 

eind 2016 besloten op zoek te gaan naar 

een tweede gebruikte C182. Dat toestel 

werd gevonden en kon dankzij de vrijgevig-

heid van een Nederlands bedrijf worden 

aangekocht. Deze Cessna zal eind 2018 

de ‘gelederen komen versterken’ waardoor 

continuïteit kan worden gewaarborgd. 

Zodat de ruim zeventig (!) kerken en hulp-

organisaties die met MAF vliegen niet tever-

geefs bij MAF hoeven aan te kloppen.

Doneer online of  

vermeld bij uw gift 

“C10442” 

www.maf.nl/zending

MAF is sinds 1989 aanwezig op Madagaskar. Dit eiland ligt in 

de Indische Oceaan op zo’n 500 kilometer uit de kust van 

Mozambique en is qua oppervlakte twee keer zo groot als Groot 

Brittannië. Maar de voormalige Franse kolonie is straatarm en wordt 

regelmatig getroffen door zware tropische stormen. Het werk van 

MAF is daarom ontzettend belangrijk in dit gebied. Uitbreiding is 

nodig, dus eind dit jaar zal er een derde Cessna in het luchtruim 

van Madagaskar vliegen.

“Nieuwe” Cessna in 
luchtruim Madagaskar
Na 30 jaar versterking van de vloot

Onbereikbare dorpen ontvangen hulp en Bijbels via de twee MAF-vliegtuigen.

IMB Bijbelvertalers researchteam vliegen met MAF.

Dat is hard nodig, want de schamele 

zesduizend kilometer verharde weg 

op het eiland is gedurende de tro-

pische stormperiode dan ook amper begaan-

baar. Daarnaast is er sprake van een structureel 

tekort aan bijvoorbeeld schoon drinkwater, 

voedsel en medische zorg, terwijl zo’n zestig 

procent van de ruim 24 miljoen bewoners nog 

nooit van het Evangelie van Jezus Christus 

heeft gehoord!

Meerdere taken
De aanwezigheid van MAF op dit eiland is dan 

ook in meerdere opzichten bittere noodzaak. 

Want zonder vliegtuigen zou bijvoorbeeld de 

verspreiding van het Evangelie bijna onmoge-

lijk zijn. Op dit immens grote eiland moesten 

kerkleiders en hulpverleners zich instellen op 

reistijden over de weg van vier tot soms wel 

tien dagen! Los van alle ongemak en gevaren 

die dergelijke trips over de weg met zich mee-

brengen, zijn ze ook kostbaar. Want er moet 

Derde vliegtuig in aantocht 

Bidt u mee, dat het vliegklaar 

maken van de tweede Cessna 

182 en de vergunning om te 

mogen vliegen voorspoedig 

verloopt. Evangelisten willen 

graag de Blijde Boodschap 

verkondigen en Bijbels 

verspreiden onder mensen 

in afgelegen dorpen.

Gebedspunt

Madagaskar Mission Run 

Helpt u om 65 uur te kunnen 

vliegen in 2018?

Madagaskar
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Geloofsvriendinnen in 
Noordwest-Australië 
Pilotenvrouw Esther de Zwart: “Ik leer van deze Aboriginals” 

Esther herinnert zich de eerste zondag 

in de kerk nog goed. “Eunice, een 

oudere Yolngu vrouw, stond op met de 

volgende boodschap: “Ik nodig alle vrouwen 

uit voor donderdagavond, in mijn kamp, om 

het kampvuur, Bijbelstudie.” Met de mede-

deling dat het ook voor de ‘nieuwe vrouwen’ 

gold, raakte ze mij met deze hartverwarmende 

uitnodiging. En nu ga ik iedere donderdag-

avond.

Het begon heel klein, soms waren er andere 

vrouwen, soms was ik alleen met Eunice, 

die bij mij om de hoek woonde. Haar huisje 

bestond uit vier palen en een dak. Bij het 

licht van een kampvuur lazen we de Bijbel en 

Esther de Zwart voelt zich een 

gezegend mens. Ze had niet 

verwacht dat ze na aankomst in 

oktober 2017 al zo snel contact zou 

krijgen met de Yolngu (zo noemen 

de Aboriginals in Arnhemland zich) 

vrouwen. Wat Esther leert van het 

geloof van haar Yolngu vriendinnen 

vertelt ze graag. 

“Hoe mooi is het om met Eunice (rechts) en andere vrouwen samen Bijbel te lezen en te 
bidden, elkaar te bemoedigen en alle zorgen en dankpunten bij de Heere God te brengen.” 

Marijn de Zwart met alle piloten van MAF-Arhnemland en drie van de tien vliegtuigen.

Esther de Zwart 

zongen we liederen. Omdat de Bijbelstu-

dies deels in het Engels en deels in Yoln-

gu-matha gaan, ken ik inmiddels aardig 

wat woorden en kan ik het redelijk volgen. 

Een mooie manier om de taal verder 

onder de knie te krijgen.

Een Bijbelstudie gaat hier als volgt: Eén 

van de vrouwen vertelt iets uit het dage-

lijks leven, waarna de vrouwen nadenken 

over wat God mogelijk tot hen wil zeggen. 

Vervolgens bepalen ze welk gedeelte uit 

de Bijbel wordt gelezen. Yolngu staan 

anders in het leven dan ik vanuit de wes-

terse wereld gewend ben. Geld heeft een 

hele andere waarde en het draait in het 

dagelijks leven vooral om het onderhou-

den van relaties met familie en vrienden. 

Ze leven dicht bij de natuur, halen hier 

deels ook hun voedsel en medicijnen van-

daan en zijn over het algemeen veel bezig 

met spiritualiteit. Een voorbeeld hiervan is 

dat één van de vrouwen recent vertelde 

over een verjaardag die ze had in de 

avond. Het was toen volle maan en 

iemand zei het gezicht van de Heere 

Jezus te zien in de maan. Vervolgens 

wilde iedereen foto’s maken van de 

maan. Tijdens deze gesprekken hoor 

je dat men op een andere manier kijkt 

naar Gods schepping. We hebben die 

avond niet alleen de Bijbel bestudeerd 

en het scheppingsverhaal gelezen, 

maar hebben ook gesproken over het 

feit dat God niet alleen zichtbaar is in 

de schepping. Vanwege Gods liefde 

voor de mensheid heeft Hij Zijn Zoon 

naar de aarde gestuurd, opdat wij gered 

worden!

Samen bidden 
Ondanks dat Eunice naar een andere 

gemeenschap is verhuisd, haal ik elke 

donderdag andere Yolngu vrouwen op 

voor de Bijbelstudie. Andere familiele-

den en kinderen luisteren of zingen ook 

mee. De bewogenheid die deze vrouwen 

voelen voor de gemeenschappen waar-

uit zij komen, het leed wat ze daar zien 

en waar ze soms ook deel van zijn; het 

raakt me. Hoe mooi is het dan om samen 

te bidden, elkaar te bemoedigen en alle 

zorgen en dankpunten bij de Heere God 

te brengen. Ik leer van deze vrouwen. De 

manier waarop zij in het leven staan, hun 

rotsvaste vertrouwen. Ik ben dankbaar dat 

ik toen die stap heb gezet om te gaan. 

Dankbaar voor de relaties die groeien. Ik 

voel me een gezegend mens!”

“Ze leven dicht 
bij de natuur, 

halen hier 
deels ook hun 

voedsel en 
medicijnen 
vandaan.”

Doneer online!

www.maf.nl/gift 

Bidt u mee? 

Voor vrucht op het 

gebedswerk en mooie 

vriendschappen met de 

Yolngu vrouwen. Bid dat 

de mensen naar de ware 

Bron van het Licht mogen 

zoeken. Bid voor meer 

vliegtuigtechnici, de invulling 

van andere vacatures en voor 

de piloten, die lange warme 

dagen vliegen.

Gebedspunt

Arnhemland 
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Onveilige wegen 
in Kenia 

“In 2002 gehoor-

zaamde Joshua, 

een Keniaanse 

vrijgezelle man uit 

Nairobi, de opdracht 

die God hem gaf. 

Hij verhuisde naar 

Kiunga, een dorpje 

net onder de grens 

met Somalië. De reis ernaartoe met de bus en boot 

vergde eenentwintig reisdagen. In de zestien jaar 

dat hij daar werkte, heeft hij een school opgezet en 

leidde hij elke zondag de kerkdiensten. Ondertussen 

is hij getrouwd en heeft hij drie kinderen gekregen. 

Kenia is steeds vaker doelwit geworden van terro-

ristische aanslagen en het gebied rondom Kiunga 

heeft daar ook last van. Het dorp zelf is veilig maar 

op de wegen eromheen liggen landmijnen of worden 

mensen ontvoerd.

Joshua is ervan overtuigd dat hij Gods werk in Kiunga 

moet blijven doen en voelt zich rijk gezegend met 

zijn gezin en de hulp die hij krijgt van MAF. Hoewel 

de wegen in Kenia verbeterd zijn, heb ik Joshua, zijn 

gezin en een collega nu al twee keer mogen vliegen 

van Kiunga naar Nairobi en dat kostte hen slechts 

twee uur. Joshua twijfelde geen moment dat het 

vliegtuig veilig zou landen in de regen. Toen ik vijftien 

minuten later weer opsteeg, kwam er net een zware 

regenstorm het dorp binnen.

Dit zijn de vluchten waarvoor MAF en ons gezin in 

Kenia zijn. In gebieden waar niemand anders naar toe 

vliegt, is MAF de luchtbrug voor zendingswerkers en 

hulpverleners. Zo werken MAF en de kerken samen 

om het bevrijdende Evangelie ook in dit strenge mos-

limgebied te brengen.”

  COLUMN

Bevlogen zendings-
werkers in Liberia 

7

MAF-Liberia vliegt twintig procent van de tijd voor zendings- en 

evangelisatiewerk. Piloot Arjan heeft veel bewondering voor 

kerkstichters en vertalers Amy en Aron (foto), werkzaam in het 

binnenland van Liberia. Hun leven daar is niet altijd makkelijk en 

Arjan vraagt hen welke impact MAF heeft op hun werk.

Amy vertelt: “Zonder MAF zou een gedeelte van ons werk niet 

mogelijk zijn. Het geeft ons een veilig gevoel, dat MAF er altijd 

is om ons te helpen. Bovendien vervoeren jullie onze spullen en 

onze gezinnen veilig en snel en dat maakt dat we nog effectiever 

kunnen werken. Samen verspreiden we Gods Woord en Liefde in 

Liberia, dat is onze gezamenlijke passie en opdracht. De eerste 

keer dat we op weg gingen naar ‘ons bushdorp’, hebben we uren 

moeten lopen. Het enige wat we mee konden brengen, was wat 

we op onze rug droegen. We hebben hier bijna geen privacy en 

gaan af en toe met MAF naar de hoofdstad om weer even uit te 

rusten. MAF brengt ons naar de dichtstbijzijnde landingsbaan en 

daarna moeten we nog ruim drie uur per motor reizen. In ons 

dorp is geen elektriciteit en er zijn ook geen levensmiddelen te 

koop. Elke drie maanden vliegen we naar Monrovia om onder 

meer ingeblikt vlees, groente en melkpoeder te kopen, want we 

hebben geen koelkast. Wij wonen al verscheidene jaren tussen 

de bevolking die Glarro spreekt. De taal kent veel klik-geluiden 

en intonaties, waardoor het erg lastig was om de taal te leren. Dit 

jaar zijn we begonnen met het op schrift zetten van de Glarro-

taal en hopen vervolgens de Bijbel ook in deze taal beschikbaar 

te maken, maar dat zal nog jaren duren.”

Arjan is diep onder de indruk van dit echtpaar: “Wat een liefde 

voor God en de naaste en wat een prachtig werk mogen ze doen 

op deze geïsoleerde plek! Wilt u bidden voor kracht en volharding 

en vreugde voor dit gezin en alle zendingswerkers in Liberia?”

Christiaan Haak

Joshua vliegt met MAF.

Steun dit gezin of lees hun verhalen op de 

website. WWW.MAF.NL/HAAK 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe 

privacywet, de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG),  

ingegaan. Deze wet bevat nieuwe 

regels met als doel uw persoonlijke 

gegevens beter te beschermen. Op 

onze website kunt u ons privacy-

beleid lezen en hoe wij met uw 

persoonlijke gegevens omgaan.

WWW.MAF.NL/PRIVACY

UW PRIVACY

Relatiemanager Joost Bijl kunt u bereiken via j.bijl@maf.nl of 055 - 7410017.

MAF-donateurs krijgen bij notaris Van den Bos in Nijkerk tien procent korting 
op het maken van een testament. Bel voor een afspraak 033 – 4600680.

Is úw toegift voor MAF?

“God gaf ons twee 
handen, één om te 
ontvangen en één 
om te geven.” 
- Billy Graham 

TOEGIFT-campagne
Om het onderwerp nalaten beter 

bespreekbaar te maken, zijn 89 

erkende ANBI Goede Doelen 

een landelijke Toegift-campagne 

gestart. MAF Nederland doet 

ook mee en via radio, tv en soci-

ale media zult u hier vaker over 

horen. Uw giften zijn NU erg 

belangrijk om met vliegtuigen 

hulp en het Evangelie te brengen, 

maar hoe mooi zou het zijn als 

het werk van MAF ook ná uw 

leven op aarde door kan gaan? 

Met uw toegift (erfenis of legaat) 

houdt u MAF over vijftien of 

dertig jaar óók in de lucht! Elke 

toegift helpt MAF bij de versprei-

ding van Gods woord en hulp-

verlening aan mensen die per 

auto onbereikbaar zijn. 

Stuart King, mede-oprichter van 

MAF, en evangelist Billy Graham 

hebben veel inzet getoond om 

ieder mens te bereiken met 

Gods Woord. Bent u het eens 

met deze mannen, dat niemand 

onbereikbaar mag zijn voor 

Gods Liefde?

We zijn erg dankbaar voor alle mensen die regelmatig 

voor het werk van MAF bidden. Vindt u het prettig om 

tien concrete gebedspunten per maand te ontvangen per 

email? Geef dan uw emailadres aan ons door en wij sturen 

de Gebedsbrief gratis toe. 

WWW.MAF.NL/GEBED

Gebed is onze motor

COLOFON
Luchtpost verschijnt 4 keer per jaar en is een uitgave van Stichting MAF Nederland kantooradres: De Zanden 57a, Teuge.

Postbus 7, 7390 AA Twello • Telefoon 055 - 7410017 • www.maf.nl. 

Overname inhoud na toestemming is toegestaan. Voorzitter Bob Houter, Directeur Adri van Geffen, Redactie Ruud Vos, 

 Mark-Jan Bremmer, Christine Zwanenburg. Vormgeving BladenMakers Houten, ISSN 1385-8815, Oplage 25.000

Postwensen of adreswijziging? www.maf.nl/postwensen 

Vermeld bij internetbankieren: C10449 of 16-cijferig betalingskenmerk van de acceptgiro.  IBAN NL 40 ABNA 0558 3458 08. 

Piloot in Kenia

Uw erfenis of legaat kan levens veranderen 

Kinderen in Zuid-Soedan laten zich fotograferen door piloot Dave Forney.



Piloot Arjan Paas vertelt dat er vorig 

jaar 120 uur werd gevlogen met 

evangelisten, zendingsorganisaties en 

Bijbelvertalers. John Mark Sheppard is 

een van de Bijbelvertalers, werkzaam 

voor de organisatie Serving in Mission 

(SIM), die in recordtijd de lokale taal 

heeft geleerd en deze vervolgens op 

schrift heeft gesteld. Nu zijn er al een 

paar Bijbelboeken vertaald en werkt 

hij aan de rest. Zijn vrouw is een 

grote hulp in de gemeenschap. 

Behalve Bijbelvertalers vliegt ook de 

organisatie Equip2Serve met MAF, 

die lokale voorgangers een solide 

theologische opleiding geven. Chris-

tian Aid Ministries heeft een eigen 

drukkerij en verspreidt theologisch 

opleidingsmateriaal en christelijke 

schoolboeken. Ook de Faith Free 

Presbyterian Church timmert hard 

aan de weg om voorgangers op te 

leiden. Al deze organisaties zetten 

zich in voor kerk- en geloofsgroei en 

daar hebben ze de vliegtuigen van 

MAF zeker bij nodig.

Helpt u met een gift om het werk van 

MAF mogelijk te blijven maken?

   

Bekijk video of geef online  

WWW.MAF.NL/GIFT

“MAF brengt ons Bijbels.”

Bijbelvertalers en zendingswerkers 
kunnen niet zonder MAF.  

Het hele gezin Sheppard stapt regelmatig in het MAF-vliegtuig. 

GODS WOORD IN DE EIGEN TAAL IS EEN GROOT GESCHENK! 

3 nieuwe Testamenten

1 jerrycan brandstof

€15,-

€25,-

1 stoel voor evangelist€150,-

ZAAI GODS WOORD

w
w

w
.m

af
.n

l

IBAN NL40 ABNA 0558 3458 08   

Pas zelf uw gegevens aan

U bespaart MAF tijd en uw gegevens zijn beveiligd  MIJN.MAF.NL

Login
Mijn MAF

Login
Mijn MAF

• Adresgegevens • Abonnementen 

• Telefoonnummers • Giftenhistorie printen

• Emailadres • Lopende machtigingen

Vermeld bij uw gift project C10449 of het betalingskenmerk op de acceptgiro.


