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EVEN VOORSTELLEN

Wij zijn Sander en Mirjam 
van Middendorp - de 
Boer, beiden 30 jaar oud. 
Sander is opgegroeid 

in Kootwijkerbroek, Mirjam in Rouveen. 
Op 5 november 2018 zijn we geselecteerd 
door MAF Nederland. Met onze 3 jongens, 
Levi (7 jaar), Fince (5 jaar) en Benjamin (3 
jaar) hopen we uitgezonden te worden naar 
Papoea-Nieuw-Guinea. Sander werkt nu als 
technisch ondersteuner en IT-er bij Bettink 
Service Team, een bedrijf dat service en 
onderhoud uitvoert aan windturbines. Na 5 
jaar als servicemonteur te hebben gewerkt, 
zit hij nu 6,5 jaar op kantoor. Mirjam 
werkte als sociaal pedagogisch werker op 
een woongroep maar is nadat we onze 
kinderen hebben gekregen gaan zorgen 

voor ons gezin en had het huis open staan 
voor gastkinderen. Levi zit in groep 4, Fince 
zit in groep 2 en Benjamin is nog heerlijk 
thuis. Mirjam had vroeg het verlangen om 
in de zending te werken. Al jong droomde 
ze ervan om het grote nieuws te vertellen 
aan mensen die nog niet met het evangelie 
in aanraking waren gekomen. Bij Sander 
is dit op latere leeftijd gaan groeien. We 
hebben beiden het verlangen om aan het 
werk te zijn in Gods Koninkrijk. Toen we 
met MAF in contact kwamen werd voor 
Sander al snel duidelijk dat hij zich in wil 
zetten op een plek waar dat nodig is. Mirjam 
had meer tijd nodig om te ontdekken of dit 
in Nederland was of toch over de grenzen 
heen. Uiteindelijk zijn we geselecteerd voor 
een functie bij CRMF.
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VAN DE TFC

Een bijzonder moment... Voor 
u ligt de eerste nieuwsbrief van 
de familie van Middendorp. Zij 
hopen eind 2019 / begin 2020, 
na het volgen van Bijbelschool in 
Engeland, te worden uitgezonden 
naar Papoea-Nieuw-Guinea voor 
Mission Aviation Fellowship 
(MAF). Veel veranderingen, veel 
nieuwe ontdekkingen zullen 
volgen in hun leven. 
 
In deze nieuwsbrief nemen Sander 
en Mirjam jullie mee in wie ze zijn 
en hoe ze ervaren mochten door God 
geroepen te zijn om dit mooie werk 
op te pakken als gezin. Als Thuisfront 
commissie (TFC) zullen we Sander en 
Mirjam vanuit hun thuisbasis bijstaan 
en ondersteunen daar waar mogelijk. 
Wij hopen ook dat u zich geraakt 
weet door het werk dat Sander en 
Mirjam mogen gaan oppakken in 
Papoea-Nieuw- Guinea en dat u hen 
wilt ondersteunen. Maar bovenal is 
gebed tot onze Hemelse Vader het 
belangrijkst. Wij hopen dan ook dat 
u met ons en hen mee zult bidden 
en dat God het werk wil zegenen tot 
Zijn eer!  
 
 Rutger van den Noort 

 Voorzitter TFC

VOLG ONS! 
facebook /SANDERENMIRJAM 

instagram /SANDERENMIRJAM



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie van Middendorp. 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 Sander & Mirjam als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/middendorp. 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 van Middendorp gaat.

CONTACT

Sander en Mirjam van Middendorp 
Mambohof 24 
7323 ST Apeldoorn 
Sander – 0615046596 
Mirjam – 0627354183 
INFO@SANDERENMIRJAMINCONTACT.NL

SUPPORT

Steun Sander en Mirjam 
NL11ABNA0832696668 t.n.v. MAF 
Nederland 
o.v.v. Steunfonds van Middendorp

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Kijk op www.maf.nl/middendorp of vul 
het bijgesloten reactie-formulier in om u 
aan te melden voor de nieuwsbrief.

TFC@SANDERENMIRJAMINCONTACT.NL 

WWW.SANDERENMIRJAMINCONTACT.NL

-  W A T  G A A N  W E  D O E N ?  -

CRMF STAAT VOOR CHRISTIAN  
RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP. 

Dit is een technische organisatie 
die valt onder het MAF programma 
in Papoea-Nieuw-Guinea. De 
hoofdtaak van deze organisatie is 
het installeren en onderhouden van 
radio installaties die kleine, afgelegen 
dorpjes de mogelijkheid geeft om 
MAF voor noodhulp op te roepen. 
Vaak zijn deze installaties het enige 

middel van communicatie voor deze 
afgelegen groepen. CRMF richt zich 
op technische ondersteuning voor het 
werk van MAF en de verspreiding 
van het evangelie. Zo hebben ze 
bijvoorbeeld een audiobook ontwikkeld 
waarop de Bijbel in één van de lokale 
talen ingesproken is en die met een 
zonnecel zichzelf oplaadt.

WAAROM?
We krijgen vaak de vraag 
hoe we er bij gekomen 
zijn om deze stap te zetten. 
We doen dit omdat we 
ervaren dat ons leven geleid 
wordt en God ons roept 
om ons in te zetten in Zijn 
Koninkrijk.  
 
Deze opdracht hebben we ook 
in onze omgeving dicht bij huis, 
maar we merkten dat onze weg 
en ons verlangen deze richting 
op gestuurd werd.Vanaf het 
moment dat we in aanraking 
kwamen met MAF hadden 
we beiden het gevoel dat we 
hiermee door moesten gaan. Dat 
we uiteindelijk geselecteerd zijn 
is een bevestiging om verder te 
gaan met alle voorbereidingen 
voor onze uitzending.

“
We doen dit 
omdat we 
ervaren dat ons 
leven geleid 
wordt en God 
ons roept 
om ons in te 
zetten in Zijn 
Koninkrijk.

DE PLANNING
We zijn door MAF Nederland 
geselecteerd, maar we zullen ook 
nog een selectie gesprek met MAF 
International krijgen. Dit hopen we in 
januari/februari te krijgen in Engeland. 
Sander zal daar ook technisch getoetst 
worden voor de functie. 

In april 2019 hopen we te vertrekken naar 
Engeland voor bijbel- en cultuurtraining.  
Op het All-Nations college hopen we 2 
termijnen van 3 maanden training te volgen 
om ons voor te bereiden op het wonen en 
werken in een andere cultuur. We zullen dit 
ook nodig hebben om in een multicultureel 

en interkerkelijk team te kunnen werken. 
We kijken erg uit naar deze tijd waar we 
voor het eerst samen de schoolbanken in 
zullen gaan. Onze kinderen zullen daar naar 
een lokale basisschool gaan. Ze kijken er naar 
uit, maar het is wel erg spannend. Met name 
de Engelse taal is iets waar ze tegenop zien.

NOVEMBER 2018 

aangenomen door 
MAF Nederland

APRIL T/M JULI 2019 

eerste termijn 
Bijbelschool

DECEMBER 2019/ 

BEGIN 2020 

uitzending naar PNG

selectie gesprek met 
MAF International

 

JANUARI/FEBRUARI 2019

 tweede termijn 
Bijbelschool

 

SEPTEMBER T/M  

NOVEMBER 2019
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