
 

  

Over ons 
Wij zijn Pieter en Klarieke Room en met 

onze kinderen Amy, Lize, Nora en Juda 

bereiden wij ons voor om te gaan 

werken voor MAF in Oeganda. Wij 

hebben het verlangen om mensen in 

nood hulp te bieden zodat ze weer 

hoop krijgen. 

 

 

MAF 
Mission Aviation Fellowship, afgekort 

met MAF, is de grootste non-profit 

luchtvaartmaatschappij ter wereld. Het 

is de droom van MAF dat niemand 

onbereikbaar is.   

Met 130 vliegtuigen en allerlei 

communicatiemiddelen in bijna 30 

ontwikkelingslanden maakt MAF 

afgelegen en onbereikbare gebieden 

bereikbaar voor hulp en het evangelie. 

 

Beste lezer, 
 

Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd en dat 

willen we graag met jullie delen! Tijdens het schrijven van 

de vorige brief waren wij aan het wachten op toestemming 

van Pieters’ werk om verlof te krijgen voor de bijbelschool. 

Ook waren we net op de hoogte van ‘nieuw leven’ maar het 

was nog te pril om dit met iedereen te delen. Inmiddels 

hebben wij bijna drie maanden bijbelschool achter de rug 

en beginnen we alweer plannen te maken voor de 

verhuizing terug naar huis. In deze nieuwsbrief kijken we 

met jullie vooruit naar de komende periode en vertellen we 

wat we hier meemaken op school.  
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DTS 
Sinds begin april volgen wij de Discipelschap Training school (DTS) bij Jeugd met een 

Opdracht. Wij zijn daarom verhuisd naar Epe (Gelderland) en we wonen nu samen met 

onze kinderen in een oud bejaardentehuis. We wonen hier samen met ongeveer veertig 

medestudenten. Jeugd met een Opdracht (JmeO) is een internationale en interkerkelijke 

organisatie die mensen toerust om te werken binnen wereldzending. Wij krijgen hier les 

over de bijbel, over persoonlijke ontwikkeling maar ook colleges over andere culturen. 

De kinderen zijn tijdelijk overgegaan naar een basisschool in Heerde waar zij het 

schooljaar af kunnen maken. 

Het is een bijzondere ervaring om hier te zijn. We vinden het leuk om samen in de 

schoolbanken te zitten en zoveel mogelijk te ontvangen van wat ons wordt gegeven. We 

genieten van het onderwijs en van de gezelligheid. Tegelijk is het ook een intensieve 

periode; het leven in een community is ook een school op zich. Je bent bijna nooit alleen 

en als gezin leven in een groot gezin is een uitdagende ervaring. De kinderen moesten 

ook erg wennen aan alle veranderingen. Toch zijn we vooral heel dankbaar dat we hier 

mogen zijn. Wij zien het echt als een goede voorbereiding voor Oeganda. Wij leren hier 

wennen aan andere culturen, aan de taal (men spreekt hier voornamelijk Engels), een 

andere omgeving en omgaan met veranderingen. Nu, negen weken later, hebben de 

kinderen het naar hun zin op school, ze genieten van de ruimte in en om het huis en 

kletsen en spelen volop met alle medebewoners. 

 

Vooruitblik  
Het einde van de DTS is in zicht en begin juli verhuizen we weer terug naar Vught. 

Langzaamaan beginnen we ons daarop voor te bereiden. We hebben het goed gehad 

maar het is ook goed om weer terug te gaan. Pieter zal weer aan het werk gaan en we 

zullen ons verder voorbereiden voor uitzending met MAF. Zoals het er nu naar uit ziet 

hopen we het eerste kwartaal van 2020 te worden uitgezonden naar Oeganda. Klarieke 

is eind augustus uitgerekend dus komende periode zullen we ons vast niet vervelen. 

Dank je wel voor jullie steun en gebed! 

Zwangerschap 
 
We zijn heel dankbaar jullie te vertellen 

dat we nog een kindje verwachten! 

Klarieke is inmiddels al 30 weken 

zwanger. Het was nog wel even 

spannend omdat een paar weken 

geleden onverwachts haar galblaas 

verwijderd moest worden vanwege 

meerdere koliekaanvallen. Gelukkig 

gaat het herstel erg goed en ook het 

kindje is gezond en groeit goed! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deze Nieuwsbrief is bedoeld om u op de 

hoogte te houden van de ervaringen van 

de familie Room. 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 Pieter & Klarieke als supporter 

financieel wilt ondersteunen, dan kunt u 

zich aanmelden via de website 

www.maf.nl/room. 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 Room gaat. 
 

-  
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www.maf.nl/room 

 

www.facebook.com/bringinghopetothehopeless 

 

Steunfondsrekening: NL90 ABNA 0824 2372 34 

t.n.v. MAF Nederland o.v.v. steunfonds Room 

Nieuwsbrief per email? 
Op dit moment ontvangt u deze 

nieuwsbrief per post. Om kosten te 

besparen willen we een aantal keren per 

jaar de nieuwsbrief per email versturen. 

Mocht u deze nieuwsbrief per email willen 

ontvangen, wilt u dit dan doorgeven via 

adres@maf.nl? 


