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TFC ZAKEN 
 
 
Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 
Time is flying and so are we! Hoogste tijd voor een 
update omtrent de dingen die we de afgelopen tijd 
hebben gedaan in voorbereiding op onze 
uitzending met MAF. 
 
De afgelopen maanden hebben we Koen 
Oldenburger mogen toevoegen aan ons TFC. 
Koen heeft een bezoek gebracht aan het kantoor 
van MAF in Teuge. Inmiddels is hij al druk bezig 
zijn functie als bedrijven-coördinator op te 

pakken. We zijn erg dankbaar dat met Koen erbij 
ons TFC voor nu compleet is.  
 
Op 16 februari hebben we in de gift-city van het 
VEZ-centrum een mooi bezochte kick-off party 
gehouden. Hierin hebben we aan de ongeveer 50 
aanwezigen verteld over het werk dat we gaan 
doen en daarnaast werd er een rondvlucht met 
Ide verloot. We kijken terug op een mooie 
interactieve avond waarbij het fijn was onze 
missie in meer detail uit te leggen aan onze 
vrienden en bekenden.  
 
Ondertussen heeft de TFC op een aviation beurs 
gestaan in Amsterdam en stonden ze 2 Juni op 
vliegveld Middenmeer met een stand bij de open 
dag daar.  
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De	Nieuwsbrief	is	bedoeld	om	u	op	de	hoogte	te	houden	van	de	ervaringen	van	de	familie	Gooden.	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	Ide	&	Sabine	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	Gooden	gaat.	
	

OPLEIDING  

 
 
Ide is druk bezig met zijn ATPL (Air Transport 
Pilot License) theorie studie. Van de 14 vakken 
heeft hij inmiddels in 4 vakken examen gedaan en 
deze ook allemaal gehaald! De theorie studie is 
veel werk zeker in combinatie met zijn baan bij 
VMI en alle andere dingen die komen kijken bij 
het voorbereiden van een uitzending. Momenteel 
werkt Ide aan de volgende 4 theorievakken om 
examen in te doen. Tussen het studeren door was 
er ook tijd om even het luchtruim te kiezen. Ide 
heeft in 1 nacht ruim 5 uur gevlogen en daarmee 
zijn Night Rating binnen. Dit betekent dat hij, 
weliswaar nog steeds op zicht vliegend, ook ‘s 
nachts mag vliegen. Het nacht vliegen vereist qua 
navigatie hele andere kenmerken, zo zie je 
overdag een meertje duidelijk liggen maar ‘s 
nachts is hetzelfde meertje een groot zwart gat. 
Ook in de landing is er minder visuele referentie 
waardoor dit ook lastiger is in vergelijking tot 
overdag. 
 

VEZ ZENDELINGEN 
 
 
Afgelopen februari kregen we te horen dat we als 
zendelingen in opleiding zijn aangenomen door 
de VEZ (Vrije Evangelisatie Zwolle), de kerk waar 
wij heen gaan. Dit is prachtig nieuws omdat het 
betekend dat de gemeente achter ons staat in deze 
missie. Begin mei was er een zendingsdienst 
waarin we ons voor hebben kunnen stellen aan 
de gemeente. We hebben tussen de diensten door 
een heel aantal mensen kennis laten maken met 
het werk van een MAF-piloot door ze virtueel 
mee te laten vliegen met Ide. In dit 360 graden 
filmpje dat Ide samen met Boaz (voorzitter TFC) 
gemaakt heeft, beleef je als het ware dat je de 
vlucht zelf mee maakt. Wil je ook eens virtueel 
meevliegen? Vraag ons ernaar! Ook op de open 
dag van MAF Nederland op 7 juli zullen we dit 
filmpje laten zien en Ide geeft daarnaast een 
seminar speciaal voor tieners over God’s leiding in 
je leven. 
 

ZOMERVAKANTIE 
 
 
Om zoveel mogelijk vliegervaring op te doen 
vliegt Ide niet veel “rondjes om de kerk” met 

mensen uit de kerk (alhoewel die ook prachtig zijn 
om te doen) maar focust hij zich op de 
zogenaamde GEB. Dit staat voor Guided 
Experience Building en is een traject waarin hij 
steeds uitdagendere vluchten moet doen en af en 
toe een checkvlucht vliegt bij MATC (MAF-
vliegschool) om zijn voortgang te monitoren. Zo is 
hij begin april met zijn ouders naar Engeland 
gevlogen om zijn zusje die daar woont op te halen.  
Omdat Ide heel veel van huis is om te vliegen 
hebben we besloten om in de zomer als gezin een 
deel van deze vluchten samen te gaan maken.  
Op deze manier combineren we een grote 
leerzame vliegtrip met vakantie en tijd voor ons 
gezin. We zullen een aantal vliegdagen hebben, 
maar ook langere stops op verschillende campings 
om uit te rusten van het afgelopen jaar en gewoon 
samen vakantie te vieren. Via social media is de 
trip te volgen. 
  

PLANNING 
 
	
De planning, zoals we die in de vorige nieuwsbrief 
met jullie gecommuniceerd hebben, is veranderd 
en daar zijn meerdere redenen voor. De eerste 
reden is een hele mooie: we verwachten namelijk 
ons 3e kindje eind oktober. Volgens de initiële 
planning zou Ide dan net een intensieve 
instrument-rating vliegen. Dat zou betekenen dat 
Ide in de maanden rondom de geboorte van het 
kindje heel erg veel weg zou zijn voor het vliegen.  
Daarnaast ontbreekt het momenteel nog aan de 
financiële middelen om alle stappen die nodig zijn 
voor de opleiding te betalen. Om nu al te stoppen 
met Ide’s werk en fulltime de opleiding in te gaan 
zou betekenen dat we te hard interen op het 
spaargeld om de rest van de opleiding te volgen. 
De TFC is momenteel hard aan de slag om meer 
bekendheid te krijgen en fondsen te werven voor 
de missie. De nieuwe planning is te vinden op 
onze website en houd concreet in dat we 
verwachten rond het voorjaar van 2020 te 
worden uitgezonden. 
 
Hartelijke groeten,	 
Ide & Sabine Gooden 
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