MARKUS FLIGHTBRIEFING 4 - MAART 2019
Laat mij in de morgen Uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen. Psalm 143:8
Hier al weer onze 4e nieuwsbrief. Veel leesplezier
en hartelijk dank voor jullie support!

DE-BRIEFING
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de
studie ATPL van Paul zo tegenviel. We zijn erg blij
dat we jullie kunnen vertellen dat we in contact
gekomen zijn met iemand die Paul vanaf januari
begeleidt in zijn studie. Dank voor jullie gebed
hiervoor! Op maandag krijgt Paul les, daarnaast
studeert hij 2 tot 3 dagen per week.
Erg gaaf om in de afgelopen tijd presentaties over
het werk van MAF en onze missie te mogen
geven en met elkaar na te denken over Gods plan
met ieders leven. We zijn o.a. bij de
jeugdvereniging in Polsbroek, een catechisatieavond in Ouderkerk a/d IJssel en de
vrouwenvereniging in Waddinxveen geweest.
Tussen al het
studeren door
hebben we samen
een trainingsvlucht
naar Korbach (Duitsland) gemaakt.

PRE-BRIEFING
In eerste instantie waren we van plan om in
september 2019 naar All Nations Christian
College in Engeland te gaan ter voorbereiding op
de uitzending. Maar door de vertraging van de
theoriestudie van Paul, hebben we onze planning
aangepast.
De komende maanden is Paul bezig met de
theoriestudie van ATPL. Eind maart staan er 5
ATPL-examens gepland, graag jullie gebed
hiervoor!
In september 2019 zal Paul starten met
Instrument Rating. (Hij vliegt nu ´op zicht´ en dan
leert hij op de instrumenten in het vliegtuig te
vliegen).
Januari-Maart 2020 gaan we samen naar All
Nations. We verwachten in die tijd te horen naar
welk land we zullen worden uitgezonden.
Na All Nations zal Paul nog verschillende
vliegtrainingen moeten volgen en zullen we ons
voorbereiden op uitzending medio 2020.
We kijken uit naar 29 maart, dan hebben we onze
tweejaarlijkse ontmoeting op het MAFkantoor in
Teuge met o.a. mensen die ons begeleiden in het
traject en anderen die in het MAF-traject zitten.
Ook zullen een piloot en zijn vrouw die op verlof
zijn hun ervaringen delen met ons.

VLIEGWEETJE: Wat is ATPL:
ATPL is Airline Transport Pilot Licence. Het is de hoogste opleiding binnen de luchtvaart. Met een
ATPL-brevet kun je aan de slag als verkeersvlieger. In combinatie met een praktijkopleiding op een
type vliegtuig ben je bevoegd om als gezagvoerder of first officer (copiloot) te werken in de
commerciële luchtvaart. Zo moet je weten hoe de luchtvaartwetgeving is geregeld, moet je verstand
hebben van vliegtuigtechniek en het weer min of meer kunnen voorspellen.
De theoriecursus is opgedeeld in veertien verschillende vakken. Elk onderdeel van de ATPL-opleiding wordt
afgesloten met een apart examen waarvoor een minimale score van 75% moet worden gehaald.

VAN DE TFC
We zijn de kinderen van de Schimmel Penninck
van der Oye school in Hoevelaken enorm
dankbaar voor hun enthousiasme.
Door
verschillende
activiteiten
(o.a.
hightea,
klussenkaart, wedstrijd vliegtuigjes gooien) en het
gespaarde zendingsgeld hebben ze bij elkaar het
prachtige bedrag van €5390,79 opgehaald voor
het steunfonds van Paul en Nelleke!

Fijn dat u mee heeft gedaan aan de wijn- en
kaasactie. Dit was ook weer een mooi bedrag
voor het steunfonds!
Voor
de
komende
tijd
staat
de
tweedehandskledingbeurs in Benthuizen t.b.v.
het steunfonds Noordhoek en steunfonds Paul en
Nelleke op de planning. Heeft u kinderkleding die
nog een ronde mee kan, dan kunt u dat o.a.
inleveren
bij
Elzine
van
Meuwen,
Machtelderf
22,
Waddinxveen.
En u bent natuurlijk hartelijk welkom om kleding
voor een mooi prijsje te komen kopen op:
dinsdag 9 april 19.00 - 20.30u
woensdag 10 april 8.30 -10.30u
Dorpsstraat 74 in Benthuizen.
Pinnen is mogelijk.

omdat Paul per september en Nelleke per januari
zal stoppen met werken, zal het laatste deel
vanuit het steunfonds gefinancieerd worden.
Zonder genoeg structurele inkomsten is een
uitzending niet mogelijk. We zijn dankbaar dat we
met structurele giften al op 50 procent zitten,
tegelijk zijn we op zoek naar mensen en bedrijven
die deze missie structureel willen steunen.
Heeft u vragen over uw gift? Stuur dan gerust een
mailtje naar: financien@markusflightbriefing.nl

Ik ben Evert Mijnans, 27 jaar en woonachtig in
Gouda. Momenteel zit ik in mijn laatste fase van
mijn master organisatiewetenschappen en werk
daarnaast als organisatieadviseur. Binnen de TFC
van Paul en Nelleke doe ik de pr en communicatie
rondom hun uitzending en verblijf in het
buitenland. Zo zijn we nu druk bezig met een
eigen website voor Paul en Nelleke en maak ik
andere communicatie-uitingen voor bijvoorbeeld
acties. Ik vind het mooi om de passie en het
geloof bij Paul en Nelleke te zien om anderen te
helpen met hun talenten. Hierin zijn zij twee
waardevolle voorbeelden voor mij. Ik wil ze graag
steunen in deze passie en hopelijk u ook!
VOLG ONS:

Wellicht vraagt u zich af waarom er nu al
gevraagd wordt om structurele support. Dit doen
we o.a. omdat er bij uitzending voldoende geld in
het steunfonds moet zitten om de opstartkosten
en het eerste jaar te kunnen bekostigen. Het
grootste deel van de vliegopleiding (zo´n
€80.000,-) betalen Paul en Nelleke zelf, maar
Secretariaat TFC
Esther van Laar
Ridder van Catsweg 95
2803 NA Gouda
secretariaat@markusflightbriefing.nl

Postadres Paul en Nelleke
Bonenakker 11
2743 DW Waddinxveen
06-41055883
markus@markusflightbriefing.nl

www.markusflightbriefing.nl

markusflightbriefing

markus flightbriefing
Bankrekeningnummer:
NL94 ABNA 0249 6285 62 t.n.v.
MAF Nederland
o.v.v. Steunfonds Markus

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Paul & Nelleke Markus. 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 Paul &
Nelleke 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 Markus gaat.

