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LESVLUCHT
Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s,

“De meeste Afrikanen kunnen niet zwemmen,
wat ga je doen?!”
Dit is het commentaar van mijn instructeur als ik
(Ide) op 500 voet hoogte langs Nijmegen vlieg in
gesimuleerd slecht weer. Het is een stralende dag
maar voor deze vlucht moet ik rekening houden
met een wolkendek dat op 550 voet hoogte zit en
waar ik onder moet blijven. Mijn instructeur
vroeg me net wat ik zou doen als mijn motor zou
uitvallen.

Als zoiets gebeurd heb ik slechts enkele seconden
om te handelen op deze hoogte en mijn eerste idee
was in de Waal te landen omdat dit het grootste
open oppervlak in de omgeving is. Echter is
landen in een rivier geen goed idee omdat de
meeste mensen in ontwikkelingsland niet
kunnen zwemmen... dan maar het strandje vlak
naast de Waal. Beter plan volgens mijn
instructeur die ook zelf voor MAF gevlogen heeft
en nu les geeft bij het Mission Aviation Training
Center (MATC). Deze vliegschool richt zich
speciaal op de opleiding van piloten die voor MAF
in de bush wilen vliegen. We vliegen verder:
“Problem solved for now...”

VOORSTELLEN

VOORBEREIDING

Wij zijn Ide en Sabine Gooden uit Zwolle en
hebben twee dochters; Amber en Jools. Ide werkt
als tekenaar/constructeur bij VMI in Epe. Sabine
werkt als operatieassistent in het ziekenhuis van
Zwolle. In April 2017 zijn we geselecteerd als
pilotengezin in opleiding door Mission Aviation
Fellowship (MAF) Nederland.

De voorbereiding tot uitzending is een lang
traject. Ide is in 2015 begonnen met zijn
vliegopleiding. Zijn privé brevet heeft hij in 2016
gehaald. Nu is hij bezig met de theorie voor zijn
commerciële
vliegbrevet.
Dit
zal
naar
verwachting tot september 2018 in beslag gaan
nemen. Hierna volgt een praktijk deel van de
opleiding dat bestaat uit op instrument vliegen en
vliegles voor het commerciële brevet. Dan is de
planning dat we in januari 2019 een aantal
maanden bijbelschool in het buitenland gaan
volgen. Tot slot zal na de bijbelschool nog extra
vliegtraining volgen in Europa maar ook tijdens
de standaardisatiecursus in Australië. Tijdens de
standaardisatie worden hem de fijne kneepjes van
het landen op bush-vliegvelden geleerd. Sabine
bereidt zich ondertussen voor door Engelse
cursussen te doen en veel andere dingen te
regelen die in de voorbereidingstijd op ons af
komen.

Aan de selectie door MAF ging het een en ander
vooraf. In 2011 zijn we getrouwd en begin 2012
hebben we samen een rondje van 18.500km door
zuidelijk Afrika gereden in een oude Volkswagen
Beetle. Tijdens deze rit zagen we de grote
verschillen tussen de 3e wereld en onze westerse
wereld. Vanaf dat moment zijn we gaan
nadenken of we iets kunnen betekenen voor
mensen in nood.

TFC

MAF
Vanuit ons Christelijk geloof, ons verlangen
mensen te helpen en Ide’s passie voor de
luchtvaart (hij kon eerder alleen zweefvliegen
dan autorijden..) kwamen we bij MAF uit. MAF is
er voor mensen die in afgelegen gebieden leven
en maakt hen met 130 vliegtuigen en
communicatiemiddelen bereikbaar voor hulp en
het evangelie. Meer dan 1000 (hulp)organisaties
doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger
hun werk. De combinatie van praktische
hulpverlening en zending spreekt ons enorm aan
in deze organisatie en we zijn erg blij dat we op
deze manier onze gaven en talenten mogen
inzetten in het koninkrijk van God.

Omdat een uitzending met MAF veel
voorbereiding
vraagt
hebben
we
een
thuisfrontcommissie (TFC) samengesteld die ons
gaat ondersteunen voor, tijdens en na onze
uitzending. Zonder de hulp van deze groep is een
uitzending niet mogelijk. De TFC stelt zich op een
andere pagina voor.
Na onze tijd van voorbereiding hopen we te
worden uitgezonden naar een (voor ons nu nog)
onbekend land. Daar zullen we gaan wonen en
werken als pilotengezin om hulp te verlenen. Als
je het leuk vindt betrokken te zijn tijdens onze
voorbereidingen en de tijd van uitzending dan
kan dat door je te abonneren op de nieuwsbrief of
via de website of social media.
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aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Gooden gaat.

