
 

 
 
 
 
 
Hier weer even een up-date van ons. 
Afgelopen week was het de laatste werkweek van 
Paul. Een week met mixed feelings; het afscheid 
nemen van je klanten waar je een band mee hebt 
opgebouwd, maar tege3lijkertijd ook het uitkijken 
naar niet meer je aandacht hoeven te verdelen 
tussen werk en studie.  
We zijn heel blij dat Paul in de afgelopen tijd bij 
de 1e examenronde 3 examens heeft gehaald. 
Een 4e examen helaas net niet, hier haalde hij 
71% voor maar de minimaal vereiste score per 
vak is 75%.  
Tot eind december zal de focus op de 
theoriestudie liggen, met een examenronde in 
oktober en in december.  
 
Per 31 december zal Nelleke 
ook stoppen met werken, 
want dan zullen we naar de 
bijbelschool All Nations 
Christian College in Engeland 
gaan. We zullen dan een programma van 10 
weken volgen met o.a. de volgende 
onderwerpen:  
Identiteit – wat zegt de bijbel over zending – 
culturen en wereldreligies – relaties opbouwen 
en integreren – bouwen aan Gods koninkrijk en 
missie. 

 
 
Dit samen met mensen uit allerlei landen en 
culturen. We kijken hier erg naar uit, om zo 
verder opgebouwd en voorbereid te worden voor 
uitzending! 
 
Na All Nations zal Paul de theorie afronden en 
verder gaan met het praktische gedeelte van de 
vliegopleiding bij vliegschool MATC in Teuge. 
Nelleke zal dan bijvoorbeeld een tijdelijke 
vacature vervullen of als invaller aan de slag gaan. 
 
Om voor te danken: 
Paul heeft de eerste examens van de 
theoriestudie gehaald.  
Zoveel mensen die met ons meeleven en onze 
missie financieel willen supporten. 
Een fijne TFC. 
Mooie acties. 

Om voor te bidden: 
Energie en wijsheid bij het studeren de komende 
maanden. 
Leiding van God naar welk land we zullen worden 
uitgezonden. 
Het nemen van een goede beslissing over ons 
huis; verkopen of verhuren. 

 
VLIEGWEETJE:  

Vliegtuigen hebben net als auto’s een soort kentekenplaat, dit is de 
registratie. In de communicatie met bijvoorbeeld de 

luchtverkeersleiding via de radio wordt deze registratie gebruikt, 
zodat duidelijk is om welk vliegtuig het gaat. In Nederland beginnen alle 
vliegtuigregistraties met de letters ‘PH’. In april presenteerde vliegschool 

MATC een trainingsvliegtuig gespoten in de kleuren van MAF met registratienummer ‘PH-MAF’!!  
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Then you will shine among them like stars in the sky as you hold firmly to the word of life. Fil.2:15,16 

 
 
 

 

 

 



 

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. 
 

 
VAN DE TFC 
Op de school van Nelleke,  
KWschool - Ouderkerk a/d 
IJssel, hebben de kinderen in 
mei d.m.v. een fancy fair,  
sponsorloop en 24-uur-les het  
prachtige bedrag van 
€7.371,00 opgehaald voor het 
steunfonds van Paul en 
Nelleke. Bedankt!  

 
In juni is er een bierproeverij geweest. Een 
gezellige avond waarin zo’n 100 man 9 soorten 
bier blind heeft geproefd met natuurlijk 
bijbehorende hapjes. Ook hier is een mooi bedrag 
van €2.450,00 opgehaald! 

Fijn dat u mee heeft gedaan aan de wijnactie. Dit 
was ook weer een mooi bedrag voor het 
steunfonds!  

 

In oktober staat de kledingbeurs in Benthuizen 
t.b.v. het steunfonds Noordhoek en steunfonds 
Paul&Nelleke op de planning. Heeft u 
winterkinderkleding die nog een ronde mee kan, 
dan kunt u dat o.a. inleveren bij:  

Elzine van Meuwen, Machtelderf 22  
Sharon de Knegt, Oostpolderweg 56 
in Waddinxveen  
En u bent natuurlijk hartelijk welkom om  kleding 
voor een mooi prijsje te komen kopen op: 

dinsdag 8 oktober  19.00 - 20.30u   
woensdag 9 oktober 8.30 -10.30u  

Dorpsstraat 74 in Benthuizen.  
Pinnen is mogelijk. 

 

 

 

Mijn naam is Elzine van Meuwen. Ik ben heel blij 
dat ik mijn zus en zwager een klein beetje mag 
helpen met hun mooie missie, om mensen in 
afgelegen gebieden hulp te bieden en zo de liefde 
van Jezus door te geven. In de TFC is mijn taak 
voorlichting en acties. We hebben al 
verschillende acties (mee) georganiseerd, 
verkoop van dozen wijn, kledingbeurzen en de 
bierproeverij. Erg leuk om te doen en fantastisch 
hoeveel geld we voor Paul en Nelleke hiermee 
ophalen. Tot nu toe hebben Paul en Nelleke alle 
presentaties zelf gehouden, maar als ze straks 
uitgezonden zijn en er is een school, kerk of 
vereniging die een presentatie wil over hun werk, 
dan zal ik een presentatie namens/over hen 
geven. 
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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 
 
 

 

 
 
 
Bankrekeningnummer: 
NL94 ABNA 0249 6285 62  
t.n.v. MAF Nederland  
o.v.v. Steunfonds Markus 
financien@markusflightbriefing.nl 
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