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Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen…en houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie tot aan de voltooiing van deze wereld.
Leuk dat jullie onze tweede nieuwsbrief lezen!
Gaaf dat we zoveel bemoedigende en
enthousiaste reacties kregen n.a.v. onze vorige
nieuwsbrief.

DE-BRIEFING
In de afgelopen maanden is er veel gebeurd.
Met de TFC zijn we een middag op het MAFkantoor in Teuge geweest. Het doel was om
nader kennis te maken met de medewerkers van
MAF. Na een rondleiding volgden er persoonlijke
ontmoetingen en kwamen diverse onderwerpen
aan de orde als sponsoracties, communicatie en
voorlichting, fondsenwerving etc. We vonden het
een leuke en nuttige middag!
In december was er een volleybaltoernooi van
enthousiaste docenten uit de regio met een
mooie opbrengst voor het steunfonds.
We hebben verschillende presentaties mogen
geven op scholen. Ook stonden we rond kerst in
het ´huis van hoop´ en in april op een
rommelmarkt in Waddinxveen.
Het is gaaf om te vertellen over het werk van
MAF en over onze missie; mensen in afgelegen
gebieden helpen in hun eerste levensbehoefte en
bereikbaar te maken voor het evangelie.

PRE-BRIEFING
Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief is Paul net
terug van een trainingsvliegkamp: `Airstrip
Evaluation´ in Duitsland. In september staat er
nog één: `Terrain Flying´ gepland. Dit zijn altijd
leerzame en praktische ervaringen. In de
volgende nieuwsbrief vertellen we daar meer
over.
Ondertussen is Paul ook nog bezig met de
theorieopleiding en de eerste examens staan
binnenkort gepland.
Nelleke start in september met haar
vervolgcursus Engelse taal.
Op 2 juni zullen we op de braderie van de
Dorpstraat in Waddinxveen staan. Kom gezellig
langs en doe wat vliegervaring op in onze
flightsimulator!

VLIEGWEETJE:
Airstrip Evaluation: Tijdens het vliegkamp worden we getraind in de (MAF) procedure
voor het in kaart brengen van een landingsbaan waarvan niet alle gegevens bekend zijn, of
kunnen veranderen door bijvoorbeeld regen. We leren hierbij informatie te verzamelen van
belangrijke gegevens om een veilige beslissing te nemen voor de landing en de daaropvolgende start. We
doen dit door op verschillende hoogtes over een veld te vliegen en per hoogte informatie te verzamelen,
zoals: lengte van de baan, soort ondergrond, is er een helling en/of obstakels.

VAN DE TFC

Ik ben Juliëtte Pleizier en al vriendin van Nelleke
vanaf onze tienertijd. Naast dat we veel leuke dingen
samen hebben gedaan, hebben we ons in die tijd ook
in mogen zetten voor diaconale projecten vanuit de
kerk. Ik vind het bijzonder dat Paul en Nel zich nu in
willen zetten voor MAF en wil hen daar graag bij
ondersteunen als lid van de TFC. Binnen de TFC zal ik
mij vooral bezig houden met het organiseren en
begeleiden van acties. Inmiddels is er een wijnactie
gestart, waarbij u diverse soorten wijn kunt bestellen
t.b.v. het steunfonds. Zie de flyer voor meer
informatie of kijk op www.markusflightbriefing.nl
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij
aan u voor te stellen. Ik ben Martijn Markus en, zoals
de achternaam al een beetje doet vermoeden, de
broer van Paul. Binnen de thuisfrontcommissie (TFC)
van Paul & Nelleke richt ik mij, in de functie van
penningmeester, op de financiële aspecten van de
(voorbereidingen op de) uitzending.
Paul & Nelleke hebben een bijzondere roeping
gekregen om zich aan te sluiten bij MAF en via deze
weg mensen in afgelegen gebieden te bereiken voor
hulp en het Evangelie. MAF heeft hierbij het beleid
dat de uitzending volledig vanuit familie, vrienden,
collega’s en kennissen van Paul & Nelleke gefinancierd
moet worden. De mooie plannen van Paul & Nelleke
hangen dus af van uw support! Voldoende
binnenkomende gelden is een vereiste voor
uitzending. Het is hierbij vooral van belang dat deze
gelden een structureel karakter hebben zodat er een
langdurige samenwerking tussen MAF en Paul &

Nelleke kan ontstaan. Bij voldoende structurele
support geeft MAF goedkeuring voor uitzending.
Voor uitzending is €45.000,- per jaar aan toegezegde
support nodig. Dit is een groot bedrag dat nodig is
voor onder andere (arbeidsongeschiktheid)
verzekeringen, levensonderhoud, huisvesting en
scholing. Paul & Nelleke en de TFC zijn heel dankbaar
dat al zo veel mensen zowel in het gebed als in
financiële middelen Paul & Nelleke ondersteunen.
Hierdoor is inmiddels al bijna 30% van de benodigde
support toegezegd. Een onwijze zegen en hart onder
de riem voor Paul & Nelleke.
Draagt u uw steen(tje) al bij? Vanwege de ANBI-status
is uw financiële support aftrekbaar voor de belasting.
Het is goed te vermelden dat Paul & Nelleke en de TFC
(met uitzondering van de penningmeester) geen
inzicht hebben in de binnenkomende giften, maar
alleen periodiek van mij een update krijgen over de
totale stand van het steunfonds. Paul & Nelleke
kunnen u op deze manier helaas niet persoonlijk
bedanken voor uw steun. Maar u mag gerust weten
dat uw steun enorm gewaardeerd wordt door Paul &
Nelleke, MAF en alle mensen in afgelegen gebieden
die hulp van MAF krijgen en ook via deze weg in
aanraking mogen komen met het Evangelie.
Afsluitend wil ik u nogmaals bedanken voor uw steun,
in gebed en/of in financiële middelen, aan Paul &
Nelleke. Hopelijk kunnen Paul & Nelleke nog lang op
uw steun rekenen voor het mooie werk dat zij hopen
te gaan doen! Heeft u vragen over uw gift? Stuur dan
gerust een mailtje naar:
financien@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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