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Pieter en Klarieke Room

Beste lezer,
U heeft onze allereerste oﬃciële nieuwsbrief in handen!
Wij zijn Pieter en Klarieke Room en met onze kinderen Amy (8
jaar), Lize, (6 jaar), Nora (6 jaar) en Juda (2 jaar) wonen wij in
Vught. In het dagelijks leven werkt Pieter als instructeur bij de
Luchtmacht en zorgt Klarieke vooral voor de kinderen. In 2014
zijn wij in contact gekomen met de organisatie MAF. Sinds
afgelopen juni zijn wij door MAF geselecteerd. Dit betekent dat
wij ons met hen voorbereiden om als gezin naar het buitenland te
verhuizen om daar voor MAF te gaan werken. Via nieuwsbrieven houden wij u graag op de hoogte.

Pieter & Klarieke Room

Piloot

Pieter wilde altijd al piloot worden.
Na eerst de HTS Luchvaarttechnologie te hebben afgerond werkt hij
sinds 2007 bij de Luchtmacht. Eerst
als helikoptervlieger en later als vlieginstructeur op een ‘gewoon’ vliegtuig.
Op een bijzondere manier heeft hij
daardoor zijn benodigde vliegpapieren
kunnen behalen die ook nodig zijn voor
toekomstig werk bij MAF.
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MAF
Mission Aviation Fellowship, afgekort
met MAF, is de grootste non-proﬁt
luchtvaartmaatschappij ter wereld. Het
is de droom van MAF dat niemand onbereikbaar is. Met 130 vliegtuigen en
communicatiemiddelen in bijna 30 ontwikkelingslanden maakt MAF afgelegen en onbereikbare gebieden bereikbaar voor hulp en het evangelie.

Waarom MAF?

Wij hebben altijd een verlangen gehad om mensen in nood te helpen. Klarieke wilde van
jongs af aan ontwikkelingswerk doen. Pieter wilde als kleine jongen graag piloot en dominee worden waarop de meester hem het ‘studieadvies’ gaf om bij MAF te gaan werken.
Ongeveer vier jaar geleden gingen wij ‘per toeval’ mee naar een informatiebijeenkomst
van MAF. We kunnen ons die dag nog goed herinneren omdat wij beiden erg geraakt
werden door wat daar werd verteld. Bij ons allebei rolden de tranen over onze wangen
om het leed dat er is in de wereld en we voelden een diep verlangen om hulp te bieden.
En tegelijk het gevoel ‘dit past bij ons’.
Vanaf dat moment zijn we stap voor stap gaan kijken of dit Gods plan is voor ons leven.
We zijn verwonderd hoe we tot nu toe gezegend worden in alle voorbereidingen. Een
voorbeeld daarvan zijn de ontwikkelingen binnen Pieter zijn werk waardoor er veel tijd en
geld bespaard is om hem gekwaliﬁceerd te maken voor MAF. Of de ongevraagde ﬁnanciële giften om de civiele vliegopleiding te bekostigen. Daarnaast is het bijzonder om te
merken dat er bij de kinderen ook een verlangen groeit om te gaan.
Het voelt voor ons een voorrecht om naar het buitenland te mogen gaan en te dienen bij
MAF. Wij verlangen ernaar om op een hele praktische manier eten, drinken en medische
hulp te mogen brengen naar mensen die in grote nood zijn.

Belangrĳk

Wij geloven dat er een God is en dat
ons leven een hoger doel dient dan
onszelf. Wij geloven dat God onze Maker is en dat Hij een plan heeft voor ons
leven. Ons verlangen is om de dingen
te doen die in Zijn plan zijn. Wij geloven
dat God een goede liefdevolle Vader is
en dat Zijn plannen veel beter zijn dan
de onze.

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de
hoogte te houden van de ervaringen van

de familie Room. De verzending van de

Waar staan we nu?

We zijn op dit moment bezig met een vacature op de basis van MAF in Oeganda.
De komende weken hebben wij daarvoor verschillende gesprekken. Daar hoort u in
de volgende nieuwsbrief hopelijk meer over!

Nieuwsbrief wordt verzorgd door de

Thuisfrontcommissie in samenwerking

met MAF Nederland. Als u zich op wilt
geven voor ontvangst van de nieuwsbrief
of Pieter & Klarieke als supporter wilt on-

dersteunen, dan kunt u zich aanmelden

via de website www.maf.nl Wijzigingen

www.maf.nl/room

Lieve groet!

www.facebook.com/bringinghopetothehopeless
Steunfondsrekening: NL90 ABNA 0824 2372 34
t.n.v. MAF Nederland o.v.v. steunfonds Room

(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
Room gaat.
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