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EVEN VOORSTELLEN:
Wij zijn Paul en Nelleke Markus uit Waddinxveen.
Paul verkoopt stroopwafels en Nelleke is
leerkracht op een basisschool in Ouderkerk a/d
IJssel.
Wij hebben het verlangen om uitgezonden te
worden via de organisatie MAF.
Mission Aviation Fellowship is een organisatie die
met
haar
vliegtuigen
hulporganisaties
ondersteunt en mensen in geïsoleerde gebieden
bereikbaar maakt voor hulp.

DE-BRIEFING
EEN MAF PLAN:
Een jaar of vier geleden kregen we het verlangen
om hulp te bieden aan mensen in afgelegen
gebieden en zo de liefde van Jezus door te geven.
Met Paul zijn passie voor vliegen, kwamen we al
snel uit bij MAF.
Twee keer per jaar organiseert MAF een
interessedag. Op deze dagen hadden we contact
met anderen geïnteresseerden en hoorden we
verhalen van MAF-stellen die uitgezonden waren.
Zo kregen we steeds meer een beeld bij en
enthousiasme over het werk van MAF.
Na een aantal gesprekken bij MAF en een
(psychometrische) test voor Paul is hij begonnen
met zijn vlieglessen bij MATC.
Mission Aviation Training Centre is gerelateerd
aan MAF, met oud MAF-piloten als instructeur.
In juni 2015 heeft hij zijn brevet (PPL/particulier
vliegbrevet) gehaald.
Met een mooi aantal vlieguren aan ervaring op
zak zijn we begin 2017 begonnen aan de
selectieprocedure bij MAF Nederland. Na veel
formulieren invullen, gesprekken voeren,
praktische vliegtest en een psychologische test,
zijn we in juni 2017 geselecteerd als kandidaatpilotenechtpaar bij MAF NL.

VLIEGWEETJE:
Briefing: de belangrijkste onderdelen van een vlucht worden daarin besproken,
zoals het weer, de lengte van de vlucht, de vliegroute en alles wat we onderweg
tegen kunnen komen. Voor de vlucht wordt dat een pre-briefing genoemd en na de
vlucht een de-briefing.

PRE-BRIEFING
STUDIE:
De aanstaande twee jaren zullen in het teken
staan van studie.
Nelleke is begonnen aan een cursus Engelse taal,
altijd handig buiten Nederland ;)
Paul is bezig met de theorie voor het
commerciële vliegbrevet (CPL), hier heeft hij 2
dagen in de week voor gereserveerd. De planning
is dat dit over 1,5 jaar afgerond is.
Tussendoor zal hij nog regelmatig vliegen om
vliegervaring op te doen. MATC organiseert
onder andere vliegkampen met andere MAF
kandidaten. Tijdens deze kampen worden
situaties gecreëerd waar je als MAF piloot mee te
maken krijgt/kunt krijgen.
Na de theorie zal Paul beginnen aan het
praktische opleiding van het CPL, zoals
instrument vliegen.
ALL NATIONS CHRISTIAN COLLEGE:
Na de vliegtechnische voorbereiding verwachten
we in 2019 naar All Nations Christian College in
Engeland te gaan voor geestelijke en praktische
handvatten voor het leven en werken in een
andere cultuur.
THUISFRONTCOMMISSIE:
We zijn ontzettend blij dat we zo snel 6
enthousiaste mensen hebben gevonden die ons
willen helpen in de voorbereiding en tijdens de
uitzending. In een volgende nieuwsbrief zult u
meer van hen horen.
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Secretariaat TFC
Esther van Laar
Ridder van Catsweg 95
2803 NA Gouda
secretariaat@markusflightbriefing.nl

We vinden het bemoedigend dat we in de
afgelopen tijd/jaren al zoveel positieve reacties
hebben gekregen, BEDANKT!!
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Bonenakker 11
2743 DW Waddinxveen
06-41055883
info@markusflightbriefing.nl
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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.
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