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van Corné & Marieke Noordhoek
Olivia – Samuel – Ruben – Jonathan

Oog voor het mooie om ons heen

bedoeling dat Corné de komende tijd met een
andere piloot naast zich vliegt, dus dat is logistiek

Midden op het meer vaart een kleine kano met

wel wat lastig. Corné blijft daarbij naast het vliegen

daarin een vrouw die een net uitwerpt om wat vis

gewoon doorwerken in zijn rol als projectleider. Na

voor het ontbijt te vangen. Haar lied draagt ver

ons verlof komt deze rol te vervallen en hoopt

over het water; ‘Hosanna in de hoge’… We zijn op

Corné weer volledig te kunnen vliegen.

een eiland in een groot binnenmeer 250 km bij
onze woonplaats vandaan. Wat een rust en

Verlof

schitterende natuur. En dan die vrouw die vol lof

Ons verlof komt er alweer aan en we hopen in de

voor God haar net uitwerpt. Op zulke momenten

zomervakantie weer voet op Nederlandse bodem te

beseffen we weer wat een voorrecht het is om in

zetten. We kunnen weer het zendingshuis in

Papoea Nieuw Guinea te mogen dienen.

Bodergaven huren en we kijken enorm uit naar een

Ja, het is een land waarvan de statistieken ons

tijd waarin we familie, vrienden en gemeenteleden

soms ontmoedigen en waar cultuur nog zo vaak de

weer kunnen ontmoeten. Ook willen we tijdens ons

vrede in de weg staat. Maar wat een mooie

verlof iets delen over PNG en ons werk en leven

mensen kruisen ook ons pad hier in in PNG. De

hier. De data hiervoor hopen we in de volgende

mensen maken dat we van dit land houden!

nieuwsbrief bekend te maken.

Medische keuring

Kinderen

Als door een wonder was hij daar dan toch. De

Met Olivia, Samuel, Ruben en Jonathan gaat het

medische goedkeuring om weer te vliegen! Op een

goed. Het schooljaar zit er alweer voor meer dan

bijzondere manier kwam er schot in de zaak en had

de helft op en het ziet er naar uit dat we het jaar

Corné een paar dagen later de goedkeuring op zak.

op tijd kunnen afsluiten voor het verlof. Sinds een

De komende maanden gaat hij langzaam het

aantal weken gaan Olivia en Samuel twee keer per

vliegen oppakken. Dit heeft te maken met een

week naar een lokale school voor de sportlessen.

enorm tekort aan trainers en vliegtuigen. Het is de

Dat vinden ze erg leuk; verschillende meesters en

juffen en natuurlijk een klas vol kinderen. Ruben

Zo lag een kennis van Marieke een jaar geleden in

en Jonathan hopen zodra ze in groep 3 starten ook

het ziekenhuis en hoorde zij een gesprek tussen

sportlessen op deze school te gaan volgen.

twee andere vrouwen op de zaal. De vrouw
vertelde hoe zij al jaren bloedde en daardoor aan
het einde van haar krachten was gekomen. Door
de dorpelingen uitgestoten vanwege de aard van
haar ziekte was ze niet in staat medische hulp te
krijgen. Tot het MAF vliegtuig haar oppikte en naar
het ziekenhuis in Mount Hagen bracht waar ze met
de juiste behandeling genezing vond. Op de
ziekenzaal getuigde ze tegen de andere patienten
hoe geisoleerd ze was geweest en hoe dankbaar ze
God was voor de hulp van MAF.

Women Retreat

Haar verhaal raakte me omdat het leek op de

Begin maart is er een vrouwen retreat geweest

genezing van de bloedvloeiende vrouw in de Bijbel

voor alle MAF vrouwen in PNG. Een weekend met

die Jezus’ zoom aanraakte en genezing vond. Wat

een spreekster en veel tijd voor reflectie maar ook

een zegen voor deze vrouw, maar ook voor al het

ontspanning. Omdat het MAF team over vijf

MAF personeel, dat we uit kunnen reiken naar de

verschillende plaatsen door het hele land woont

geisoleerden!

kunnen er jaren voorbij gaan voor we elkaar weer
zien. Het was geweldig om met een groep

Dankzij jullie steun en gebed kan MAF in PNG en

gelijkgestemde vrouwen een weekend rond het

wereldwijd mensen uit hun isolement halen en hen

Woord te zijn.

geestelijke en lichamelijke genezing brengen.
Hartelijke dank voor jullie, vaak al jarenlange,

Reaching the Isolated

steun en gebed.

De slogan van MAF PNG is het bereiken van de
geisoleerden en geestelijke en lichamelijke

In Hem verbonden,

genezing brengen. Elke dag stijgen er door heel

Corné, Marieke, Olivia, Samuel, Ruben en Jonathan

PNG vliegtuigen op om aan dit motto handen en
voeten te geven. De piloten hebben niet altijd de
gelegenheid om te horen hoe het patienten die zij
vlogen verder vergaat. Soms horen we via via
bemoedigende verhalen.

