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Beste vrienden en familie,
Dank voor jullie interesse en betrokkenheid! Voor jullie ligt onze eerste officiële
nieuwsbrief, en het voelt bijzonder om deze te schrijven. In de afgelopen jaren
zijn er heel wat ‘stoplichten op groen gegaan’ die tot dit moment hebben
geleid. Graag nemen we jullie mee op onze reis.
Wij zijn David en Mieke van der Beek-Platschorre en samen met onze kinderen
Sam, Tijn, Roos en Fien wonen we in Zaandam. David droomde er als kleine
jongen van om te vliegen als piloot. Mieke was al jong geraakt door verhalen
van zendelingen en hoopte ooit zelf aan de slag te mogen op het zendingsveld
in een ver buitenland. In ons gezamenlijke leven kwamen deze jeugddromen
wel ter sprake, maar toen we een aantal jaar geleden concreter begonnen na te
denken over een toekomst in het buitenland en gingen bidden om Gods leiding
hierin, kwamen deze dromen bij elkaar en kwam Mission Aviation Fellowship
(MAF) bij ons in beeld. MAF is een zendingsorganisatie die met behulp van
vliegtuigen en communicatietechniek verbinding maakt tussen mensen en hulp
in gebieden waar transport over de weg niet of nauwelijks mogelijk is.
De eerste stap die wij namen in dit proces was een oriënterend gesprek met
MAF. We merkten een klik en bij elk van de volgende stappen ging het licht
steeds op groen.

David (43): scheikundig
onderzoeker, liefhebber van
lucht- en ruimtevaart, zingen,
gitaar spelen, fietsen, gamen,
lezen, zeilen
Mieke (46): directeur van
jongerenwerk The Mall in
Amsterdam, houdt van lezen,
spelletjes doen, zeilen,
toneelspelen
Sam (18): eerstejaars student
Psychologie aan de VU, doet
samen met zijn vriendin Jolijn
bijbelschool Rotsvast in
Haarlem
Tijn (16): HAVO 4, wil
elektrotechniek gaan doen,
speelt basgitaar op de jeugd
van de kerk
Roos (12): eerste klas tweetalig
gymnasium op Pascal College,
gek van Fien, chocola en de
band Trinity
Fien (1): cadeautje, dreumes,
laat merken wat ze wil, heeft
plezier bij haar gastouder en
laat zich niet op de kop zitten

Dit heeft ertoe geleid dat wij afgelopen zomer zijn geselecteerd als kandidaatzendelingen voor MAF.

Van de Thuisfrontcommissie
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief vertellen we waarom we deze keuze maken, hoe wij verder
gaan en hoe jullie met ons mee kunnen leven. Ook laat de Thuisfrontcommissie
van zich horen.
Waarom?
Waarom zouden wij ons comfortabele leven in Nederland opgeven? Het plekje
thuis, op het werk en in de kerk? Waarom gaan we weg van onze oudste twee
kinderen, onze familie en vrienden, om in een ver en vreemd land te gaan
wonen en werken?
We zijn er van overtuigd dat wij als mensen geroepen zijn om God te dienen
door mensen om ons heen te helpen. Dat doen we nu hier in Nederland, in de
omgeving waar we zijn.
Wij geloven dat God ons roept om dat met MAF op een andere plek ergens in
de wereld te gaan doen, met de talenten die Hij ons heeft gegeven. We gaan
dus in geloof op weg met MAF en met God!
Hoe verder?
Wij hopen begin 2022 uitgezonden te worden naar een van de 30 landen waar
MAF actief is (in 2021 zal duidelijk worden waar dat precies is). Dan zal David
voor MAF als piloot gaan vliegen, en Mieke (in eerste instantie) thuis een
belangrijke rol vervullen. Roos en Fien gaan mee, maar Sam en Tijn zullen in
Nederland achterblijven vanwege hun studie. De uitzending zal dus een flinke
impact hebben op ons gezin.
In de komende periode zullen we ons voorbereiden op ons vertrek. Naast het
opbouwen van een TFC en een achterban die met ons meeleeft en ons steunt,
betekent dit verdere en opleiding van David tot commercieel piloot (ATPL
theorie, Instrument Rating, Commercial Pilot Licence). Ook zullen wij nog een
tijd naar een Bijbelschool gaan. Nog heel wat stoplichten te gaan dus, maar we
zijn dankbaar dat er mensen om ons heen staan die steunen.

De thuisfrontcommissie van familie
Van der Beek bestaat op dit moment
uit drie enthousiaste Zaankanters die
net als David en Mieke in de Kerk van
de Nazarener komen. Wij hebben de
afgelopen jaren hun verlangen om uit
te vliegen naar het zendingsveld
gevolgd en willen daar graag deel van
uitmaken. Een TFC vormen is een
nieuwe uitdaging voor ons allemaal
die we zijn aangegaan omdat we onze
gaven en talenten willen inzetten om
anderen te helpen en zo Gods liefde
uit te delen.
Het team is nog niet compleet en we
zouden ons graag versterken met een
gebedscoördinator, een
actiecoördinator en social mediacoördinator. We willen met elkaar de
familie Van der Beek ondersteunen
bij dit avontuur. Is dit iets voor u?
Neem dan contact op met David en
Mieke of stuur ons een email.
Zou u op een andere manier
betrokken willen zijn? Dan kan dat
natuurlijk ook!
Met vriendelijke groet,
Mirjam, Daan en Annelies
thuisfront@bekenflyingmission.nl

Zou u dat ook willen doen? Alvast onze dank!
Met een hartelijke groet,
David & Mieke van der Beek

/BekenFlyingMission
www.bekenflyingmission.nl

door gebed, meeleven of een gift

Graag komen we bij jullie kerk, school,
of jeugdgroep langs om een
presentatie te geven! Mail ons:
davidenmieke@bekenflyingmission.nl
De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Van der Beek. 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 David &
Mieke 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 Van der Beek gaat.
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