
Deze keer schrijven we onze nieuwsbrief vanuit 
zonnig en bloeiend Canada, met af en toe een 
regenbui! De reis is goed verlopen. Bij aankomst 
negatieve testen en onze gemiste koffer werd 24 
uur later bij ons logeeradres afgeleverd. Judah 
heeft helaas met een val in een skateboard park 
zijn hand bezeerd, hij bleek niet gebroken. 
We kijken terug op een goede tijd in Angola. 

Vliegtraining in het nieuwe vliegtuig 

Wings of Love
Het nieuwe vliegtuig is ondertussen geregistreerd 
in Angola en alle drie de piloten hebben hun 
training volledig afgerond. We zijn allemaal 
enthousiast over alle nieuwe technologie en de 
extra ruimte. Een paar verschillen zijn 13 
passagiers in plaats van 9, 870pk in plaats van 
600pk, meer snelheid, een volledig program-
meerbare autopilot, ADSB in en uit (voor de 
vliegtuig fanaten), grotere wielen en de 
mogelijkheid om met full flaps op te stijgen, wat 
helpt voor kortere take-offs. Tot slot hele 
comfortabele stoelen en bekerhouders voor de 
koffie, onnodig, maar erg gewaardeerd. Kortom 
een prachtige aanwinst voor de komende jaren. 
De eerste 100 uur operationele vluchten zitten er 
al op. 

“Dedication” van het nieuwe vliegtuig 

De vrijdag voor ons vertrek uit Angola werd het 
vliegtuig ingezegend tijdens een speciale 

bijeenkomst op het vliegveld. Veel verschillende 
kerken, NGO’s, zendelingen en andere partners 
waren aanwezig. 

Canada en verlof in Nederland
Zoals genoemd in de vorige nieuwsbrief was het 
doel om alle examens voor Marijn’s Canadese 
monteurs licentie af te ronden. En dat is gelukt! 
Eind juni heeft Marijn het vierde en laatste 
examen ook afgerond en gehaald. Echt super om 
dit te hebben afgerond en zonder studie stress 
aan ons verlof te starten. Naast en na studie 
hebben we in Canada ook nog veel oude vrienden 
en collega’s ontmoet. Judah was enthousiast om 
z’n geboorte land te ontdekken. 
Voor onze nederland plannen kijk snel op de 
volgende pagina. 

Padrinhos
De laatste week voor vertrek waren we onderdeel 
van een prachtige bruiloft. Dit was niet gewoon 
een middag, avond, maar een complete week. Wij 
waren de “padrinhos” (soort Peetouders en 
getuigen, maar dan voor een stel). Een mooi 
concept waardoor een stel altijd een ander stel 
heeft buiten de familie om, om advies aan te 
vragen of van te krijgen. Het was bijzonder om 
alle culturele activiteiten van dichtbij mee te 
maken en gedurende de week steeds meer te 
leren wat onze taak was. 
Zo bleek bijvoorbeeld dat Marijn verantwoor-
delijk was om alle familie en vrienden op tijd de 
kerk in te krijgen. Eén van zijn kwaliteiten;) Hier 
kwamen we achter omdat hij tijdens de dienst 
een prijs overhandigd kreeg (een Bijbel voor het 
bruidspaar). 
Meer fotos op de volgende pagina. 

Nog meer bruiloft
Gugu en Criz, twee jonge uit de kerk waar we veel 
mee optrekken zijn ook getrouwd. Helaas een 
week na ons vertrek om dat de familie het eerder 
niet rond kon krijgen. Gugu is gedurende de 
afgelopen 3 jaar enorm veranderd en gegroeid in 
Christelijke volwassenheid. Terwijl wij afwezig 
zijn zal hij de groep jonge Christenen in zijn  
wijk leiden. Een mooie mogelijkheid om te 
groeien. 

Beste familie, vrienden en bekenden,
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woensdag: pedido - traditionele bruiloft

donderdag: okulomba - advies van de tantes

vrijdag: voor de wetzaterdag: trouwen in de kerk zaterdag: feest

maandag: Cuati sepata - koken voor zijn familie
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