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TijdlijnWelkom
Het is alweer 5 jaar geleden dat we het verlangen kregen om voor MAF te gaan werken. Wat een wonderlijke geestelijke reis hebben we ondertussen
mogen meemaken! 

We hebben vanaf het begin van ons huwelijk een diepgeworteld verlangen om ons in te zetten in de wereld. Biddend hebben we gevraagd: er is zoveel
aan de hand, breng ons in beweging. Hij verbond ons met Zijn woord. De tekst die Paulus in de brief aan de Romeinen schrijft is ons in de afgelopen
jaren altijd nauw aan het hart gebleven. Er staat: laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer - Romeinen
12:11. Marc is in 2019 begonnen aan zijn vliegopleiding tot bushpiloot met de hoop en het verlangen om in de toekomst als gezin uitgezonden te worden
door MAF. Eind 2021 zijn we aangenomen door MAF als pilotengezin in voorbereiding. Het opgeven van zekerheid, andere keuzes maken dan
gebruikelijk, dingen doen en dingen laten voor een doel waarvan niet zeker is of je het gaat halen is niet altijd makkelijk geweest. We zijn heel blij en
dankbaar dat er in de afgelopen jaren zoveel mensen zijn geweest die ons hebben geholpen. Een beweging hopen we te mogen voortzetten. Marc als
piloot voor MAF, Nathalie als stabiele factor voor het gezin op missie en daar waar ze tot hulp zou kunnen zijn. 
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Tijdens onze voorbereidingen, de bijbelschool in Engeland en de
toekomstige uitzending hebben we de betrokkenheid van mensen
om ons heen hard nodig. Wil jij bij ons betrokken zijn? Dat kan op
verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te bidden en actief mee te
leven. Maar ook door het geven van een (vaste) gift. Het is misschien
goed om te weten dat elke euro die je geeft 100% ten gunste komt
voor ons steunfonds en dat jij deze giften fiscaal kunt aftrekken. 

Heer, breng ons in beweging
Laat mij een licht zijn voor de

mensen in mijn omgeving

Een hartelijke groet van de Familie Ketelaar
Marc, Nathalie, Lotte, Thomas en Daniel

Het laatste nieuws 
Na het aanname gesprek bij MAF NL zijn de ontwikkelingen in sneltreinvaart geraaktI Omdat we zijn aangenomen bij MAF als pilotengezin in voorbereiding
tot uitzending, zijn we ook bij onze kerkelijke gemeente het proces gestart om als Global Worker aangenomen te worden. We hopen op de
gemeentevergadering in maart door de gemeente ingestemd te worden. 

Marc hoopt de laatste fase van zijn ATPL studie in april af te ronden. Dat zal hem ook de ruimte geven om de focus op de laatste fase van zijn
vliegopleiding te houden. Hij hoopt van maart tot en met juli twee dagen te vliegen om zijn Instrument Rating aantekening en het Commercial Pilot License
(CPL) te halen. 

In de afgelopen weken hebben we een thuisfrontcommissie (TFC) opgestart. God heeft ons zeven mensen op ons pad gebracht die allerlei zaken voor ons
willen coördineren. Voor de functie van coordinator bedrijven kunnen we nog iemand gebruiken. Kun jij contact leggen en onderhouden met
bedrijfssponsors? Je mag weten dat je roeping om als uitzender te dienen net zo belangrijk is als de bediening van de uitgezondene. Wil je de Geest de
ruimte geven om tot je hart te spreken over je mogelijke betrokkenheid bij deze vorm van ondersteuning? 
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De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de
ervaringen van familie Ketelaar. 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 Marc & Nathalie als supporter wilt ondersteunen, dan
kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/ketelaar. Wijzigingen
(adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan info@maf.nl
of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat
het om de familie Ketelaar gaat.
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