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Nieuwsbrief
Bert Visscher

Mijn naam is Bert Visscher uit Gouda. In
2018 ben ik door MAF (Mission Aviation
Fellowship) geselecteerd om als piloot
uitgezonden te worden. Graag vertel ik je
meer over mijn passie!
Opgegroeid in Afrika

Toen ik twee maanden oud was, namen
mijn ouders me mee naar Afrika. Zij werden
als zendeling uitgezonden naar Congo.
Daardoor groeide ik de eerste zeven jaar van
mijn leven op in een ander land, met een
andere cultuur, een andere taal en kreeg ik
uitsluitend thuis les. Na zeven jaar besloten
mijn ouders in Gouda te gaan wonen.
Eenmaal in Nederland vertelden ze me vaak
verhalen over hun tijd in Afrika. Ik vond dat
erg interessant en deed in groep acht mijn
spreekbeurt over MAF. Vanaf dat moment wist
ik het: ik wil piloot worden voor MAF.

Jongensdroom

In het laatste jaar van het vwo schreef
ik me in voor de selectie van KLS Flight
Academy: de vliegschool van KLM. Vliegen
voor MAF? Die droom was een beetje naar
de achtergrond verdwenen. Ik dacht: dat kan
ik altijd nog doen. Na het laatste gesprek
werd ik niet aangenomen bij de vliegschool.
Daarna kreeg ik een uitnodiging van een
andere vliegschool. Maar het voelde niet goed
om op dat aanbod in te gaan. Ik realiseerde

me dat mijn passie bij MAF ligt en daarvoor
wil ik gaan!

Gods liefde delen

Mijn verlangen om voor MAF te werken komt
voort uit mijn passie voor luchtvaart en mijn
overtuiging als christen. Bij MAF komen
deze twee werelden samen. Dit was altijd al
mijn motivatie om me in te zetten voor mijn
huiswerk, bijbaan en studie. Bij MAF ben je
niet alleen een piloot maar ook zendeling. Als
inwoner van het land waar je vliegt krijg je
de kans om je leven te delen met de mensen
om je heen. Zo kan ik iets van Gods liefde
laten zien aan de mensen in mijn omgeving.
Ieder mens mag én kan een beroep doen op
Zijn liefde. Als piloot wil ik me graag inzetten
voor m’n medemens.

Wat doet een MAF-piloot?

MAF zet piloot en vliegtuig in voor
lokale gemeenschappen waar wegen en
voorzieningen slecht zijn. Als piloot word je
uitgezonden naar een land waar logistieke
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hulp hard nodig is. Denk daarbij aan humanitaire
en medische hulp voor slachtoffers van een
tsunami. Of aan ontwikkelingshulp voor mensen
in afgelegen gebieden. Als MAF-piloot help je
zowel lokale gemeenschappen en kerken als
ontwikkelingsorganisaties.

Vliegschool MATC

MATC is een internationale vliegschool waar piloten
voor MAF worden opgeleid. In 2018 startte ik
met deze opleiding die uit vier cursussen bestaat.
Ik begon met theorietoetsen, vervolgens leerde
ik ‘s nachts vliegen, en vliegen op instrumenten
(zonder zicht). Mijn tijd bij MATC sloot ik af met
een CPL: de laatste stap naar m’n commercieel
vliegbrevet.

Thuisfrontcommissie (TFC)

Dit jaar is ook mijn TFC opgericht, deze bestaat
uit familie, vrienden en gemeenteleden (foto
rechtsboven). Zij ondersteunen mij op pastoraal
en financieel gebied, bijvoorbeeld door het
organiseren van acties. Neem voor meer
informatie contact: tfc@visschervliegt.nl.

Actie: vlieg mee ons mee!

Op zaterdag 20 april organiseert de TFC
een vliegevenement. Wilt u ook een
rondvlucht maken voor het goede doel?
Bekijk de website voor meer informatie:
www.visschervliegt.nl/vliegdag.

Verwachte
uitzending
2020

Dankbaar voor

Mogelijkheid om meer
vlieguren te maken.
Het achterliggende
traject bij MAF.
Steun van familie,
vrienden en gemeente.

Gebed voor

Goede voorbereiding,
bescherming en moed.
Financiële steun.
Energie en inspiratie
voor de TFC.
Leiding van God.

Wil jij ook op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
Instagram
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@visschervliegt
Visscher Vliegt
wwww.visschervliegt.nl

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de
ervaringen van Bert Visscher. 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 Bert 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 Bert Visscher gaat.

 …………………………………………………………………………………………………………………………

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

