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Inleiding 
Fijn dat u deze tweede nieuwsbrief wilt lezen! In deze 
nieuwsbrief wordt verteld over de activiteiten van 
Wilfred & Harriëtte Knigge en hun Thuisfrontcommissie 
(TFC) ter voorbereiding op hun uitzending door Mission 
Aviation Fellowship (MAF).  
 
Geslaagde actie Koningsdag 
Op koningsdag hebben wij samen met de TFC een 
badeendenrace georganiseerd in Laag Zuthem. Bij een 
marktkraam gevuld met promotiemateriaal van MAF 
konden mensen één of meerdere badeenden huren of 
kopen.  

 
Rond half twee werden alle 205 eendjes in de wetering 
losgelaten en ging het erom wiens eendje het eerste 
over de finishlijn kwam gedreven. De prijs was een 
rondvlucht met Wilfred.  
 

Na zeven spannende minuten kwam eendnummer 52 
als eerste over de finish. Dit eendje was van neefje Isra 
van 1,5 jaar. Alle deelnemers hartelijk dank voor 
deelname en interesse. Er komen vast nog meer acties 
waarbij een rondvlucht gewonnen kan worden, dus blijf 
proberen. 
 
Financiën tot nu toe 
Alle presentaties (afgelopen maand in Lelystad, Hattem 
en Heino) en acties tot nu toe, zijn niet voor niets 
geweest. Er is een goed begin gemaakt met de 
fondsenwerving. Op dit moment is € 13.000 per jaar 
toegezegd aan vaste sponsoring door 42 mensen. Dit is 
een mooi bedrag en een goede opstap naar de 
€ 45.000 die nodig is per jaar om onze opleidingen en 
uitzending mogelijk te maken.  
 

 
Uw geld wordt gebruikt voor de vliegopleidingen, de 
Bijbelschool in Engeland en de uitzending daarna. Wij 
zijn zeer blij met de 42 mensen die tot nu toe hebben 
toegezegd maandelijks te willen ondersteunen. Wilt u 
ook bijdragen? Vul dan de herinneringsbrief in die bij 
deze nieuwsbrief zit.  

www.DeKnigges.nl 



 

Bezoek TFC aan kantoor Harderwijk 
Vrijdagmiddag 23 mei 2014: TFC Knigge staat bij het 
MAF kantoor in Harderwijk. Doel is om kennis te maken 
met de MAF medewerkers. Een boeiende middag volgt. 
Van alles passeert de revue: van etiketjes printen voor 
de nieuwsbrieven tot organisatie van acties voor 
sponsoring. En opeens gaat het ook over een bijdrage 
leveren aan Gods koninkrijk op aarde. Een impressie. 

Het eerste waar we die middag naar toe worden 
gebracht is een groot bord aan de muur. Hier staat een 
wereldkaart op met vlaggetjes. Ieder vlaggetje staat 
voor een gezin dat uitgezonden is door de MAF of nog 
in opleiding is. Hun foto’s hangen ook op het grote 
bord. Reina Folkerts, HR manager bij MAF kent ze 
allemaal. Over ieder van de uitgezondenen kan ze het 
nodige vertellen. Elke middag wordt er voor twee 
gezinnen gebeden door de MAF medewerkers. Er 
wordt dus goed gezorgd in dit kantoor voor de MAF 
piloten en technici. Ook de TFC’s worden niet vergeten, 
zo verzekert Lynda Wierda ons later die middag. Voor 
hen wordt ook gebeden. Whow denk ik, wat een 
betrokkenheid en wat een liefde. En ja, zo denk ik 
verder, dat is ook een bijdrage leveren aan Gods 
koninkrijk op aarde. Liefde die je van Hem hebt 
gekregen doorgeven aan anderen.  
 
Het complete verslag van het TFC bezoek aan 
Harderwijk, inclusief een indrukwekkend filmpje van 
het werk van MAF kunt u vinden op www.DeKnigges.nl. 
 
Examens Wilfred 
Eind maart heeft Wilfred weer examens gemaakt voor 
de ATPL theorieopleiding. Hij had al zeven examens 
gehaald in juni vorig jaar. Door de vakantieperiode 
daarna en de reis naar Papoea, heeft het allemaal wat 
langer geduurd om de volgende examens te doen, 
maar in maart was het dan zover. 
Wilfred had vier examens voorbereid, namelijk 
meteorology, instrumentation, flight planning and 
monitoring en airlaw. 

Examens maken is altijd een beetje spannend. 
Wanneer weet je genoeg? Gelukkig mochten alle vier 
examens met positief resultaat gemaakt worden. Wat 
een zegen! Nu nog drie te gaan. De planning is om deze 
laatste in september of oktober te maken. 
 
Harriëtte heeft inmiddels haar cursus Engels afgerond. 
Tien avonden voortdurend praten in het Engels geeft 
alle hoop op voldoende taalkennis voor het volgen van 
de Bijbelschool in Engeland. 
 

 

 
Bedankt voor het lezen. 
We zien graag uw reactie op onze website, facebook of 
via de mail. 
 
Hartelijke groet, 
Wilfred & Harriëtte 

Wilt u danken voor… 
1. De geslaagde eerste acties en presentaties. 
2. De vier examens die gehaald zijn door 

Wilfred. 
3. Het bezoek van de TFC aan Harderwijk en de 

ondersteuning die zij krijgen vanuit MAF. 
4. De support die we van de gemeente, familie 

en vrienden mogen ervaren (oa een 
belijdenis-collecte, brieven vouwen en 
gebed!) 

5. Het geld wat is toegezegd. 
 
Wilt u bidden voor… 

1. De theorie opleiding van Wilfred. Dat hij 
kracht, energie en doorzettingsvermogen 
krijgt om zich voor te bereiden op de laatste 
drie examens. 

2. Het verkrijgen van de benodigde financiën.  
 

www.DeKnigges.nl 
www.facebook.com/deknigges 
www.maf.nl/deknigges 
familie@deknigges.nl 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Knigge. 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 Wilfred & Harriëtte 

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 65, 3840 AB Harderwijk. Vermeld daarbij dat het om de familie Knigge gaat. 
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