
  

  

Over ons 
Wij zijn Pieter en Klarieke Room en met 

onze kinderen Amy, Lize, Nora, Juda 

en David gaan we naar Oeganda om te 

werken voor MAF. Wij hebben het 

verlangen om mensen in nood hulp te 

bieden zodat ze weer hoop krijgen. 

 

 

 

MAF 
Mission Aviation Fellowship, afgekort 

MAF, is de grootste non-profit 

luchtvaartmaatschappij ter wereld. Het 

is de droom van MAF dat niemand ter 

wereld onbereikbaar is.   

Met ruim 130 vliegtuigen en allerlei 

communicatiemiddelen in bijna 30 

ontwikkelingslanden maakt MAF 

afgelegen en onbereikbare gebieden 

bereikbaar voor hulp en voor het 

evangelie. 
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Beste lezer, 

De stickers die de kinderen dagelijks opplakken op de 

aftelkalender geven aan dat de dagen die overblijven tot 

ons vertrek naar Oeganda nu heel snel minder worden. 

De container met huisraad is al onderweg en onze 

vliegtickets zijn al ontvangen. Het is een tijd van 

afscheid nemen van veel mensen die ons dierbaar zijn. 

 

Zondag 11 juli wordt in onze kerkgemeente een dienst 

gehouden in het teken van ons vertrek. In deze 

nieuwsbrief vindt u daar meer informatie over. 

 

 



  
 

 

 

 

 

Deze Nieuwsbrief is bedoeld om u op de 

hoogte te houden van de ervaringen van 

de familie Room. 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 Pieter & Klarieke financieel wilt 

ondersteunen, dan kunt u zich 

aanmelden via de website 

www.maf.nl/room. 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 Room gaat. 

 

-  

 

www.maf.nl/room 

 

www.facebook.com/pieterenklariekeinoeganda 

 

Steunfondsrekening: NL90 ABNA 0824 2372 34 

t.n.v. MAF Nederland o.v.v. steunfonds Room 

Nieuwsbrief per email? 
Ontvang je deze nieuwsbrief per post en 

mocht je deze nieuwsbrief per email 

willen ontvangen, wil je dit dan doorgeven 

via adres@maf.nl? 

Terugblik 
Wat een gekke en intensieve tijd is het zo vlak voor ons vertrek. We hadden 

verwacht dat het rustiger zou worden nadat de container weg was maar dat lijkt er 

nog niet op. Het is wel een bijzondere tijd, zoveel mooie en goede gesprekken en 

leuke dingen die we nog met mensen mogen doen. Het maakt ons bewust van de 

mooie en waardevolle relaties die God ons heeft gegeven. Daar zijn we dankbaar 

voor! 

De kinderen hebben op school een waardevolle les geleerd over afscheid nemen: 

‘Het is bijzonder als mensen het moeilijk vinden om afscheid te nemen. Dat betekent 

dat je belangrijk voor elkaar bent’ 

We merken wel dat het ook goed is om straks echt te gaan, om te stoppen met 

afscheid nemen en deze periode af te sluiten. We zien er naar uit om weer iets te 

kunnen gaan opbouwen. 

 

Vooruitblik  
We hebben het al vaak tegen elkaar gezegd maar het heden en de toekomst liggen 

in Gods handen. We beseffen juist in deze tijd hoe kwetsbaar we zijn nu we veel los 

moeten laten. God zal voor ons zorgen, Hij is trouw! 

 

In Oeganda is inmiddels een groep mensen bezig om het huis waar we mogen gaan 

wonen in orde te maken. Bijzonder om te merken dat we echt welkom worden 

geheten daar. God heeft ook daar iets voor ons klaarliggen! 

 

DV 19 juli om 10:45 vertrekken we vanaf Brussel Airport naar Entebbe in Oeganda. 

We mogen twee koffers per persoon meenemen (totaal veertien!) dus het zal een 

behoorlijke verhuizing worden. De komende dagen hopen we tussen alle bezoek en 

afspraken door onze koffers in te pakken en het huis leeg te ruimen. Gelukkig krijgen 

we veel hulp aangeboden.    

 

Onze volgende nieuwsbrief zullen we waarschijnlijk vanuit Kampala versturen. De 

eerste dagen na onze aankomst zullen in het teken staan van acclimatiseren. We 

verwachten dat we niet direct over internet beschikken dus een update zal 

waarschijnlijk even op zich moeten laten wachten. 

 

Uitzenddienst  
Op zondag 11 juli wordt in onze kerk in den Bosch een dienst gehouden die in het 

teken zal staan van onze uitzending naar Oeganda.  
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Inmiddels is onze container met 

huisraad al op weg richting Oeganda. 

Omdat het transport wel drie maanden 

kan duren hebben we ervoor gekozen 

om half juni de container te laten 

vertrekken. Dat betekent dat we nu op 

kampeerstoelen en een opblaasbank 

bivakkeren in ons eigen huis. 

 

 


