
Stefan volgt sinds 2016 de opleiding tot vliegtuigtechnicus 

en werkt op vliegveld Midden-Zeeland. Nadat de opleiding 

van Stefan en de bijbelschoolperiode zijn afgerond, hopen 

we in de tweede helft van 2019 te vertrekken naar 

Kampala, Oeganda. Stefan gaat daar dan in de MAF-

hangaar op Kajjansi Airfield aan het werk. In deze brief 

leest u de laatste ontwikkelingen in dit traject van 

voorbereiding en uitzending door MAF.  

SERVICE-UPDATE #3 
 
 
 

 

 

 

Het is alweer oktober... Tijd voor een update!        
. 

 

 

 

 

 

Nieuwe baan 

Inmiddels is Stefan alweer bijna vier maanden 

werkzaam bij Vliegwerk Holland. Dat was een 

leerzame periode, waarin gebleken is dat 

praktijkervaring opdoen heel belangrijk is om het vak 

goed onder de knie te krijgen. Theoretische kennis is 

handig, maar praktische ervaring noodzakelijk, niet in 

de laatste plaats omdat in de luchtvaart heel strenge 

regels gelden.  

          

Bijbelschool 

We hebben ons ingeschreven voor de bijbelschool. 

Waren we eerst van plan van januari tot maart 2019 

de bijbelschool te volgen, inmiddels hebben we 

besloten om deze te volgen in de periode april tot juni 

2019. Dit onder andere vanwege het feit dat we begin 

2019 ons derde kindje verwachten. De bijbelschool 

waar het om gaat, is ‘All Nations’ in Engeland 

(Easneye, Ware, Hertfordshire).  

 

 

Gedurende een periode van tien weken verblijven we 

als gezin op het terrein van de bijbelschool. In 

tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het 

niet zo dat we in deze periode alleen onderwijs uit de 

Bijbel krijgen. Wat we leren is met name ‘hoe om te 

gaan met de naaste in een andere cultuur, vanuit 

Bijbels oogpunt’. Dat houdt veel in: hoe gaan we om 

met cultuurverschillen, maar ook: hoe kunnen we de 

naaste die misschien nog nooit van God heeft 

gehoord, de grondbeginselen vertellen van wat er in 

de Bijbel staat? Verder worden er nog een aantal 

theoretische en praktische vakken gevolgd. Zo leren 

we bijvoorbeeld over de achtergronden en 

geschiedenis van zending en over cultuur en 

cultuurbegrip, maar krijgen we ook praktische 

handvaten rond veiligheid (bijvoorbeeld: wat te doen 

bij een bedreiging) en EHBO en gezondheid. 

Betrokkenheid 

Steeds opnieuw staan we versteld van het meeleven 

en meedenken van de mensen om ons heen.  

 

Zomaar in het voorbijgaan of via post of mail, maar 

ook tijdens markten, presentaties en verkopingen… 

Op allerlei (onverwachte) manieren worden wordt er 

aan ons gedacht. We willen u hiervoor hartelijk 

bedanken! 
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Van de TFC 

Terugblik  

In juni, juli en september stonden we op markten bij 

de gereformeerde gemeente in Middelharnis, ‘t 

Lôôsje in Dirksland en Vollenhoven in Melissant. We 

verkochten artikelen, hadden mooie gesprekken en 

mensen besloten soms spontaan supporter te 

worden.  

      

In september hielden Stefan en Gerriët een 

presentatie tijdens de opening van het 

verenigingsseizoen in de gereformeerde gemeente 

Middelharnis. Het was een goed bezochte avond. 

De betrokkenheid vanuit kerkenraad en gemeente 

en de mooie opbrengst van collecte en verkooptafel 

waren bemoedigend. Op 18 oktober ‘s avonds was 

de kleedjesmarkt op de School met de Bijbel in 

Sommelsdijk. Druk bezocht en een mooie 

opbrengst! 

        

Sponsoring 

De actie van de Fietsenschuur in Sommelsdijk loopt 

goed. Koopt u in 2018 bij de Fietsenschuur een 

nieuwe of tweedehands fiets, dan is een deel van de 

opbrengst voor ons steunfonds. De teller staat al op 

€ 1.600! Mocht u de aankoop van een fiets 

overwegen, kijkt u dan eens op de website 

www.fietsenschuur.net en maak een afspraak. U 

koopt voordelig een goede fiets en u steunt ons!  

 

Ook zoeken we iemand die als ambassadeur voor 

ons contacten met bedrijven wil leggen en 

onderhouden. 

Van de penningmeester 

Ora et Labora, Bid en Werk. Naast gebed en 

meeleven zijn er financiële middelen nodig om het 

werk van Stefan en Gerriët mogelijk te maken. Het 

steunfonds is nu een jaar actief en bedraagt 

inmiddels ruim € 15.000,-. 

Bedragen in het steunfonds komen op 3 manieren 

binnen: via overschrijvingen, iDeal-betalingen of 

automatische incasso. De eerste 2 manieren zijn 

vaak eenmalige giften en stortingen van 

opbrengsten. Ook deze inkomsten zijn voor ons 

belangrijk, maar voor de toekomst zijn ze onzeker. 

Het is daarom fijn dat 50% van onze financiën 

binnenkomt via automatische incasso. Voor de rest 

van dit jaar zijn er op deze manier nog verwachte 

inkomsten van bijna € 7.500,-. Daarnaast lopen er 

nog acties en zijn er ook nog acties gepland.  

We zijn dankbaar voor wat we mochten ontvangen! 

Maar we zijn er nog niet. Op dit moment zijn er nog 

geen uitgaven. Vanaf 2019, als Stefan en Gerriët de 

Bijbelschool in Engeland hopen te gaan bezoeken, 

komen er wel uitgaven. Uw steun blijft dus hard 

nodig. Als u nog niet geeft, willen wij u vriendelijk 

vragen om dit te overwegen. Een tip: als u een 

verkoping organiseert waarvan een deel wordt 

bestemd voor een goed doel, denkt u dan ook aan 

ons! 

NB: Als penningmeester kan ik de ontwikkeling van 

het steunfonds volgen. Ik deel dat met de andere 

TFC-leden. Maar de TFC-leden en Stefan en Gerriët 

weten niet wie er geeft en hoeveel.  

Wilt u steunen? 

NL69ABNA0245904212 

t.n.v. MAF Nederland 

o.v.v. steunfonds Maliepaard 

 

 

 

 

 

 

 

We komen graag in contact met andere ondernemers  

die een sponsoractie met ons willen beginnen. 

De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de ervaringen van Stefan en Gerriët. De verzending van de nieuwsbrief wordt verzorgd door de 

TFC in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Stefan en Gerriët als supporter wilt 

ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/maliepaard. 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 Maliepaard gaat. 

Contact 

Stefan en Gerriët Maliepaard 

06-27278302 / 06-25545795 

stefan.gerriet@gmail.com 

www.maf.nl/maliepaard     

TFC (secretaris) 

06-15273739 

tfcmaliepaard@gmail.com 
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