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Inleiding

Uitzenddienst

Onze uitzending naar Arnhemland-Australië komt nu
wel echt heel dichtbij en we zijn blij om u meer te kunnen vertellen over de uitzenddienst, de vliegopleiding
en de verdere ontwikkelingen die er zijn.

Op D.V. zondag 2 april aanstaande zullen wij namens
onze kerkelijke gemeente uitgezonden worden om
voor MAF in Arnhemland-Australië te gaan werken.
De dienst begint om 16.00 uur in de Eben-Haëzerkerk
te Apeldoorn (Zonnedauw 8). U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen. Gods zegen is onmisbaar!

Oriëntatie training Engeland
In de eerste week van februari zijn wij een week in het
Engelse Ashford geweest voor de Oriëntatie Training
van MAF International. Gelukkig konden opa en oma
een weekje in Apeldoorn zijn, waardoor de kinderen
gewoon naar school konden gaan. Tijdens deze week
hebben we een hoop bijgeleerd over bijvoorbeeld de
organisatiestructuur van MAF, geestelijke gezondheid
en aanvechting, verschillende tropische ziektes, veiligheid en culturele aspecten. Het was een grote delegatie
van Nederlanders, maar liefst drie koppels, maar ook
waren er twee mensen uit Engeland en een echtpaar uit
Australië. Op korte termijn zullen wij allen worden
uitgezonden naar landen als Zuid-Soedan, Tsjaad en
Australië. Het
is fijn om met
mensen, die in
eenzelfde traject als wijzelf
zitten, te kunnen optrekken,
ervaringen te
delen en tips
uit te wisselen.
Bijzonder was
de ontmoeting met de 95-jarige Stuart King, één van
de oprichters was van Mission Aviation Fellowship.

En verder...
Per februari is Esther gestopt met haar baan bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin in Elburg. Het afscheid
was goed, met een lach en een traan. Het gevoel dat het
begin gekomen is van vele afscheidsmomenten wordt
meer realiteit.
Op het moment van schrijven zijn we druk met zaken
die geregeld moeten worden voor ons vertrek (begin
mei) naar Australië. En dat is nogal wat! Visums, verzekeringen en nog veel meer formulieren. Ook hebben
we een start gemaakt met het uitzoeken van spullen;
wat moet mee, wat kan weg, wat moet er worden opgeslagen etc. Per 1 juni is ons huis verhuurd. We zijn erg
blij dat dit zo soepel is gegaan en hebben er vertrouwen in.

Gebedspunten
Wilt u danken voor:

De behaalde Instrument Rating

Het feit dat we huurders hebben gevonden voor ons
huis
Wilt u bidden voor:


Een goede voorbereiding in deze laatste fase



Een goede afronding van Marijn zijn vliegopleiding



Dat wij rust en vertouwen mogen ervaren

Studie
Eind november heeft Marijn zijn Instrument Rating,
het vliegen op metertjes, behaald. We zijn heel blij en
dankbaar dat dit gedeelte is afgerond!
In februari is Marijn gestart met
zijn Commercial
Pilot
License
(CPL). Dit is
voor de uitzending het laatst
benodigde vliegbrevet. Vanwege
het weer is het soms lastig om de uren te kunnen vliegen, maar we houden de moed erin. Hopelijk kunnen
we u binnenkort laten weten dat de vliegopleiding is
afgerond!
Tot slot
We merken dat we inmiddels zijn beland bij ´de laatste lootjes.´ Soms best pittig, maar gelukkig mogen
we weten dat we niet alleen hoeven te gaan, de Heere
gaat met ons mee. We kijken er ook erg naar uit en
weten ons gedragen door uw en jouw gebed. Dank!

Een zaterdag waarbij familie De Zwart centraal staat,
Zwarte Zaterdag dus. Op D.V. zaterdag 29 april 2017
organiseren wij van 12.00 - 17.00 uur deze dag op het
vliegveld te Teuge (de Zanden 57), waarbij u de gelegenheid krijgt om Marijn, Esther en de kids te ontmoeten en ook afscheid van hen te nemen.
Daarnaast worden er leuke activiteiten georganiseerd.
Denk hierbij aan een sponsorloop voor de kinderen, een
sponsorwielertocht, een presentatie door Marijn & Esther over Arnhemland, de kinderen kunnen grabbelen,
voetballen, zich uitleven op een springkussen en ze kunnen geschminkt worden. U kunt met een lege maag komen, want er is genoeg te eten en te drinken. Van broodjes hamburger tot slaatjes, van sateetjes tot roombroodjes en van zakjes chips tot waterijsjes.
Omdat er voor een uitzending veel geld nodig is, zal er
ook het één ander verkocht worden waarvan de opbrengst bestemd is voor Marijn & Esther. Bij de verkoop kunt u denken aan fruit (appels, peren, aardbeien),
bossen bloemen, orchideeën, suikerbrood, appelcaketaartjes, vruchtensloffen, en een pakket voor het maken
van zoete aardappelsoep. U hoeft dus niet met lege handen naar huis.
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Marijn, Esther, Jesse, Sophie & Sil de Zwart
Van de TFC
Ontmoeting en afscheid fam. de Zwart: Zwart(e)
Zaterdag!
De uitzending van Marijn & Esther komt steeds dichterbij en daarom leek het ons als TFC goed om een
moment te organiseren wat in het teken staat van ontmoeting en afscheid.

Kortom, op deze dag valt er genoeg te beleven voor jong
en oud. In verband met de organisatie zou het fijn zijn
als u zich opgeeft via tfcdezwart@gmail.com en daarbij
aangeeft met hoeveel personen u van plan bent te komen.
Wij hopen u op Zwarte Zaterdag, DV. 29 april, in Teuge
te ontmoeten!
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