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Het hart van een mens overdenkt
zijn weg, maar de HEERE bestuurt
zijn gang
- Spreuken 16:9

Beste familie, vrienden en bekenden,
Op veel plaatsen in deze wereld is het niet vanzelfsprekend dat mensen leven onder dezelfde levensstandaarden als
dat wij gewend zijn. De mensen leven in afhankelijkheid van datgene wat in hun nabije omgeving op wandelafstand
voor handen is. Dit is veelal doordat deze mensen leven in afgelegen oerwouden,
woestijnen en bergen. De vliegtuigen van Mission Aviation Fellowship (MAF) zijn voor
deze mensen vaak de enige schakel naar medische zorg, onderwijs, gemeenschapsontwikkeling, rampenbestrijding etc. En vooral ook een schakel om het Evangelie van
de Heere Jezus daar te kunnen brengen waar het nog niet of slechts beperkt gebracht
is. Een vliegtuig van MAF vliegt in 1 uur de afstand die wandelend 5 dagen zou kosten.
Heb je naaste lief als jezelf
De Heere Jezus draagt ons op God lief te hebben boven alles en onze naaste als
onszelf. Juist in deze opdracht heeft God ons de overtuiging gegeven Hem te willen
volgen. Wij willen als gezin onze talenten in gaan zetten voor onze medemens die niet
zonder de hulp kan van de inmiddels ruim 2000 organisaties die door MAF worden
bediend. Hierbij kun je denken aan kerken, zendelingen en hulpverleningsorganisaties.
Onderweg naar Papoea, Indonesië
Na een lang selectietraject zijn we op 18 januari jl. door MAF Nederland geselecteerd en
bereiden wij ons voor op uitzending naar Papoea, Indonesië. Een gebied dat enkele van
de meest afgelegen bevolkingsgroepen ter wereld herbergt.
Ruige bergen, dichte oerwouden en actieve vulkanen isoleren er meer dan 250 etnische
groepen. MAF levert hier essentiële luchtvaart- en radiocommunicatiediensten aan de
Indonesische kerken, christelijke missies en niet-gouvernementele organisaties (NGO's)
die in Papoea, Indonesië dienen.
MAF dient Papoea al sinds 1952. Dit door het bereiken van geïsoleerde Papoea's met de
liefde van Christus. MAF ondersteunt kerken en zendingsactiviteiten en redt levens door
middel van medische evacuatievluchten. Ook kunnen door MAF ontwikkelingsprojecten
worden gestart binnen de gemeenschappen en bereikt onderwijs en crisishulp de
afgelegen gebieden. MAF-families exploiteren en onderhouden met de hulp van bijna 80
Indonesische medewerkers 11 MAF-vliegtuigen vanaf vijf bases in Papoea.

Onze opdracht
In de afgelopen jaren heeft God ons de weg gewezen en verbonden aan de missie van MAF. Om juist door onze
naaste te dienen en lief te hebben elke persoon op deze aarde te mogen wijzen op onze Verlosser en Zaligmaker
Jezus Christus. Juist met de talenten die God ons heeft helpen ontwikkelen willen we dienstbaar zijn.
In dit opzicht is het dan ook logisch dat Marien vanuit Sentani aan de slag gaat als
IT-manager voor heel Indonesië. Het sluit mooi aan op de ervaring die
hij tot nu toe heeft opgedaan in zijn huidige werk. Samen met het IT-team zorgen
ze ervoor dat de IT-infrastructuur en software aanwezig is die nodig is om de 15
vliegtuigen die actief zijn in Indonesië, vanuit de 7 bases veilig maar ook efficiënt te
laten vliegen. Ook is er aandacht voor de verspreiding van het Evangelie. Zo kan
bijvoorbeeld door de inzet van een WiFi box onder het vliegtuig eenvoudig het
Evangelie in digitale vorm worden gedeeld. Marieke hoopt zich in het begin vooral
te gaan richten op het creëren van een stabiele thuisbasis voor de kinderen en
thuisonderwijs. Omdat Marieke veel ervaring heeft als verpleegkundige kan ze
wanneer daar de vraag naar is ook daarin van betekenis zijn. Nathan en Chloé
vinden het traject leuk en spannend tegelijk, er is zoveel wat nog onbekend is.
Nathan (7 jaar) kijkt vooral uit naar de leuke en spannende dieren en Chloé (5 jaar) lijkt het leuk om nieuwe kindjes te
leren kennen.
Planning
Tot we aan de slag gaan op het veld ziet onze voorbereiding er als volgt uit:
januari

september

januari

februari

2021

2021

2022

2022

2023

Geselecteerd door

Bijbelschool

MAF. Opzetten van

All Nations

kennismaking

Taalschool

Start veldwerk

Easneye,

Nampa (ID)

Java,

Sentani,

Engeland

VS

Indonesië

Indonesië

de achterban
Nederland

Training en
MAF US

Afhankelijkheid
In dit alles realiseren we ons dat we een hele mooie planning kunnen maken. Maar zoals we afgelopen jaar
hebben kunnen zien zijn onze plannen niet zelf te bepalen en daarom leggen we ons leven in Gods handen.
Hoe de weg ook lopen zal in de komende jaren. In alles wat we doen zijn we afhankelijk van Gods onmisbare
zegen.
Het werk is ook afhankelijk van u!
We willen u oproepen om biddend om ons heen te staan. Of God ons werk wil zegenen en Zijn Koninkrijk zo
mag worden uitgebreid.
Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op!
Hartelijke groet!
Marien, Marieke,
Nathan & Chloé Geense

Volg ons via:
@geensefamily
@geensefamily
maf.nl/geense

