
 

 

 

 

 

  

Newsdrop 
 

Juni 2019 

Familie Haak in 

Nederland 

Op woensdag 5 juni jl. 

is de familie Haak veilig 

aangekomen in Neder-

land. Ze hopen hier te 

blijven tot zaterdag 27 

juli. In deze speciale 

uitgave van de nieuws-

brief leest u over ver-

schillende activiteiten 

rondom hun bezoek in 

Nederland.  

Familie Haak - Kenia 
 

Fietsen voor Haak 

Nieuw: nu ook 50 km! 

Op zaterdag 6 juli 2019 gaan we voor de negende keer Fietsen voor Haak! We proberen opnieuw een 

mooi bedrag bij elkaar te fietsen voor Christiaan en Marieke Haak in Kenia. Christiaan werkt daar voor 

de MAF als piloot. 

 

Je kunt deelnemen aan een tocht van ongeveer 100 km of een tocht van 165 km naar Teuge (MAF-

trainingscentrum) en verder over de Veluwe. Voor de korte afstand is het niet nodig goed getraind te 

zijn, maar de langere tocht gaat in een sneller tempo. Halverwege de tocht is er een pauzemoment 

geregeld. 

 

Daarnaast is er dit jaar voor het eerst ook een tocht van 50 km. Deze tocht is voor het grootste deel 

een knooppuntenroute waarbij Het Reevegebied niet wordt vergeten. Ook hier is (in Wezep) een 

rustplek met verzorging geregeld. Een mooie tocht voor gewone fietsen, maar ook leuk met de E-bike. 

 

Startlocatie: Eudokiakerk (Wederiklaan 54, Kampen) 

Starttijd: 8.30 uur 

 

Verwacht wordt dat de fietsers om circa 13.30u (100km) en  

15.30u (165km) weer terug zijn bij de Eudokiakerk.  

 

Deelnemers kunnen zich via het mailadres  

fietsenvoorhaak@gmail.com aanmelden. Via die weg ontvang  

je een sponsorformulier. Het minimale sponsorbedrag is €30,-.  



 

 

 

 

Presentaties 

Tijdens deze periode in Nederland heeft de familie Haak diverse afspraken met zowel organisaties als 

vrienden en familie. Ook willen ze graag vertellen over hun werk en verblijf in Kenia.  

De volgende presentaties staan gepland: 

→ Zondag 30 juni  in de ochtendkerkdienst van de GKV Stadskanaal  

→ Zaterdag 6 juli tijdens de ontmoetingsmiddagdag in de Eudokiakerk in Kampen (zie hierboven) 

→ Zondag 14 juli in de ochtendkerkdienst van de GKV Bergen Op Zoom 

Van harte welkom op één van deze momenten. 

Ontmoetingsmiddag 6 juli 

Op zaterdagmiddag 6 juli a.s. is er gelegenheid om de familie Haak te ontmoeten! De middag zal in het 

teken staan van bemoediging, gezelligheid en uitwisseling. Je bent van harte uitgenodigd van 13.00u -

16.00 u in de Eudokiakerk, Wederiklaan 58 in Kampen. Welkom!  

Graag ontvangen wij voor 1 juli bericht of je aanwezig kunt zijn via tfchaak@gmail.com. 

 

Colofon  
 

De Newsdrop is bedoeld om u op de hoogte te houden van de 
ervaringen van Christiaan en Marieke Haak.  
 
De verzending van de Newsdrop wordt verzorgd door de 
Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. 
Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of 
Christiaan en Marieke als supporter wilt ondersteunen, dan 
kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl of telefo-
nisch bij MAF, 055 - 741 00 17.  
 
Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorge-
ven aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello of 
info@maf.nl. Vermeld daarbij dat het om Christiaan en Marieke 
Haak gaat.  
 
Giften kunt u storten op rekeningnummer NL 40 ABNA 056 33 
76 325, t.n.v. MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds Haak.  
 
Giften in Zuid-Afrika kan naar Mission Aviation Fellowship, 
Standard Bank, Greenstone Branch, branch code: 016342, 
acc#020044615 vermelding vir Christiaan en Marieke Haak.  
 

Adresgegevens fam. Haak:  
Mission Aviation Fellowship, P.o. Box 21123-00505  

Nairobi, Kenya  
E-mail: chaak@maf.org  

Skype: christiaan.lesotho  
Weblog: haakshome.wordpress.com  

 
De uitzending van Christiaan en Marieke Haak wordt mede 
mogelijk gemaakt door Verre Naasten.  
 


