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EMILEREN
‘Emileren… O, nee: hoe heet het ook alweer?’
Lotte kijkt ons vragend aan. ‘Emigreren is het,
Lotte. Je kunt ook zeggen: We gaan in een ander
land wonen, heel ver weg’. Ja, want dat nieuws
heeft Lotte in de klas verteld. Ruim 13.000
kilometer verderop gaan wonen, in een nieuw
land je ‘thuis’ gaan voelen. Sommige mensen
vragen zich af: ‘Waar ga je aan beginnen?’

VERLANGEN
Wij zijn Nico en Arja Timmerman en samen met
onze kinderen Lotte, Anna en Timo wonen we in
Elburg. Sinds we elkaar kennen hebben we een
diep verlangen om ons in te zetten voor mensen
in nood. Het is lastig om onder woorden te
brengen wat dit verlangen inhoudt, maar elke
keer als het over zending en ontwikkelingswerk
gaat wordt ons hart daar warm van. Het raakt ons
dat er mensen zijn die sterven, omdat ze
simpelweg niet op tijd bij een ziekenhuis kunnen
komen. Het is de missie van MAF om de onbereikten te bereiken met hulp en het evangelie.
Dit is de reden dat we wij al een aantal jaren met
veel enthousiasme voor MAF werken.
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“We gaan in een
ander land wonen,
heel ver weg.”
- Lotte

IT’ER GEZOCHT
Het is onze overtuiging dat wij niet alleen voor
onszelf leven maar ook mogen delen van alles wat
we hebben gekregen. Bij MAF kunnen we die
overtuiging handen en voeten geven. We maakten
kennis met MAF toen Arja vijf jaar geleden haar
stage startte bij MATC. MATC is het
trainingscentrum voor alle Europese toekomstige
MAF piloten. Tijdens haar stage nam Arja een
poster mee naar huis: ‘IT-er gezocht’. Deze poster
heeft een tijdje in onze woonkamer gelegen en de
oproep liet ons niet meer los. We zijn voorzichtig
gaan informeren bij MAF. Er bleek een mooie
functie in Nederland te zijn die goed aansloot bij
Nico’s werkervaring.
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WINGMAN
Nico werkt voor MAF International en is daar
momenteel Analyst Programmer. Hij houdt zich
voornamelijk bezig met het ontwikkelen en
onderhouden van het computerprogramma:
‘Wingman’. MAF gebruikt dit programma op het
veld voor de planning van de vluchten, de
urenregistratie, facturering en rapportage.
Arja is sinds haar stage niet meer weg te slaan bij
MATC en werkt daar nu parttime. Haar
werkzaamheden bestaan uit het onderhouden van
contact met studenten, planning en het bijhouden
van financiële en operationele rapportages.
PAPOEA?!
Na een aantal jaren bij MAF betrokken te zijn bleek
er, na gesprekken met MAF, grote behoefte te zijn
aan IT’ers in Papoea. We hebben met verschillende
mensen hierover gepraat en waren verrast door de
mooie match die dit zou kunnen zijn. Enerzijds door
de behoefte aan iemand met kennis van Wingman,
maar ook omdat er een grote vraag bleek te zijn
naar iemand met elektrotechnische kennis, onder
meer voor de installatie van zonnepanelen. Nico’s
vooropleiding Elektrotechniek komt hier goed van
pas. Tegelijkertijd ontstonden er vragen: Kunnen
we het aan om met ons gezin in een land als
Papoea te gaan wonen? Langzaam maar zeker
groeide toch de overtuiging dat we dit mochten
gaan doen.
Samen hopen we mooie contacten op te bouwen
met de lokale bevolking. We bidden dat we in dit
contact iets kunnen laten zien van de hoop die in
ons is.
Waar gaan we aan beginnen? Dat is de vraag die
veel mensen ons stellen. We realiseren ons dat we
dat het antwoord ook niet voor honderd procent
kennen. Tegelijkertijd geloven we dat we onze
onbekende toekomst in Zijn handen mogen leggen.

“Never be afraid to trust
an unknown future to a
known God.”
- Corrie ten Boom
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EN NU?
De komende tijd zal in het teken staan van de
voorbereiding op de uitzending naar Papoea. We zijn
allereerst druk bezig met het opbouwen van een
steunfonds. Dit hoeven we gelukkig niet alleen te
doen. Een enthousiaste thuisfrontcommissie vormt
een enorme steun, iets waar we heel blij en dankbaar
voor zijn. Verder bereiden we ons voor op de
uitzending door het volgen van trainingen. Zo zullen
we in 2021 voor drie maanden naar Engeland gaan
om daar een Bijbelschool te volgen en reizen we voor
training naar Amerika. We hopen dan in de zomer
van 2021 uitgezonden te worden naar Papoea.
BID EN DANKPUNTEN
We waarderen het als er in gebed met ons wordt
meegeleefd. We zijn dankbaar voor hoe dingen de
afgelopen tijd op hun plek zijn gevallen zodat we aan
de slag mogen in Papoea. We zijn ook dankbaar dat
er de komende tijd meerdere gezinnen vanuit
Nederland naar Papoea worden uitgezonden zodat
onze kinderen daar vriendjes en vriendinnetjes
hebben. We willen vragen om gebed voor een goede
voorbereiding. Voor de kinderen zal de uitzending
best een grote stap zijn.
Hartelijke groet,
Nico, Arja, Lotte, Anna en Timo Timmerman

LOTTE VERTELT...
Ik ben Lotte en samen met mijn zusje Anna en broertje
Timo zijn we twaalf jaar oud. Ik ben zeven jaar, Anna drie
en Timo twee. Onze papa en mama hebben ons verteld
dat we gaan verhuizen. Anna vindt het heel leuk om te
verhuizen, maar vindt het jammer dat ze dan naar een
andere kleuterschool gaat. Anna heeft ook al wat speeltjes
klaar gelegd die ze graag mee wil nemen naar Indonesië.
Ik vind de verhuizing leuk, spannend en interessant. Ik vind
het wel jammer dat ik mijn vriendinnetjes en konijnen
achter moet laten. Gelukkig heeft mama verteld dat er in
Papoea ook vriendinnetjes zijn😊😊.

Reactieformulier
MAF Internationaal
MAF verzorgt luchtverbindingen in zo’n 29 landen ter wereld. In totaal zijn er wereldwijd ruim 130 vliegtuigen
beschikbaar om ingezet te worden voor lokale kerken, zendings- of hulpverleningsorganisaties. De gebieden waar
MAF werkt, zijn vaak ontoegankelijk en niet zelden onveilig. In veel gevallen is de vliegdienst van MAF de enige
mogelijkheid om deze gebieden daadwerkelijk te bereiken. Ook assisteert MAF in noodsituaties en verzorgt zij
medische hulptransporten of zelfs evacuaties.
Wat is de rol van MAF Nederland?
MAF Nederland draagt zorg voor de selectie, administratie en begeleiding van de Internationale Staf uit Nederland.
Tevens wordt voorlichting gegeven over het werk van MAF wereldwijd en worden fondsen geworven om het werk
mogelijk te maken. Alle giften worden bijeengebracht door trouwe supporters, kerken, scholen, verenigingen of
bedrijven.
Wat doet de Thuisfrontcommissie?
De Thuisfrontcommissie vertegenwoordigt de vriendenkring en de thuisgemeente van de Internationale Staf die
de uitzending ondersteunen. Zij hebben een belangrijke plaats in de ondersteuning van de Internationale Staf. De
Thuisfrontcommissie zorgt voor de verzending van de nieuwsbrieven en voor huisvesting en vervoer tijdens de
verlofperiode. Tevens zijn zij nauw betrokken bij de fondswerving ten behoeve van de financiering van de
uitzending.

 …………………………………………………………………………………………………………………………
Machtiging
Ja, ik word supporter!
Ik geef toestemming aan
MAF Nederland om (doorlopende)
incasso-opdrachten te sturen naar mijn
bank om het bedrag van mijn rekening
af te schrijven en aan mijn bank om
(doorlopend) het bedrag van mijn
rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van MAF Nederland en ga
akkoord met de privacy voorwaarden
(www.maf.nl/privacy) en het ontvangen
van MAF Luchtpost. Als ik het niet eens
ben met een afschrijving kan ik deze
laten terugboeken (neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden). De
bedragen worden rond de 27e van de
maand afgeschreven. MAF verwerkt
persoonsgegevens ten behoeve van
haar administratie, fondsenwervende
programma's en om te informeren over
haar activiteiten. Als ik op deze
informatie geen prijs stel kan ik dit op
elk gewenst moment aanpassen in mijn
persoonlijk profiel op mijn.maf.nl

Deze antwoord bon kunt u
zenden naar:
MAF Nederland
Antwoordnummer 5533
7390 ZX Twello

Ik ontvang graag het kwartaalblad ‘MAF Luchtpost’ en de nieuwsbrieven van
Nico & Arja Timmerman
De nieuwsbrief per email en ‘MAF Luchtpost’ per post
De nieuwsbrief en ‘MAF Luchtpost’ per post
Ik geef

€

eenmalig

Naam:

per maand

Dhr.

Straat:

per jaar

Mevr.

huisnr.:

Woonplaats:

Postcode:

Telefoon:
Emailadres:
IBAN(rek.nr):
Datum:

Plaats:

SEPA Machtiging
MAF Nederland
De Zanden 57-A
NL-7395 PA Teuge
Incassant–ID NL13ZZZ412311290000

Handtekening:

Het is ook mogelijk om via www.maf.nl/timmerman aan te melden als nieuwsbrieflezer en/of supporter

