
 

Nieuwsbrief familie Knigge 
Maart 2014, nr. 1 

 
 
 

Inleiding 
Fijn dat u onze eerste nieuwsbrief wilt lezen! In deze 
nieuwsbrief willen we vertellen over ons verlangen om 
te werken voor Mission Aviation Fellowship (MAF). Ook 
willen we vertellen over het traject wat we tot nu toe 
gevolgd hebben. Tot slot schetsen we onze plannen 
voor de toekomst. 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Wilfred, Harriëtte en Micha Knigge  
(- Wisselink). Samen wonen we in het prachtige dorpje 
Laag Zuthem en zijn we lid van de GKV Langeslag. 
Tijdens het voortgezet onderwijs hebben wij elkaar 
leren kennen. Dit jaar mogen we terugkijken op 10 jaar 
samenzijn, waarvan alweer ruim vijf jaar getrouwd. 
Wilfred (28) heeft HBO elektrotechniek gedaan en is 
daarna gaan werken bij een ICT bedrijf. Daar ontwikkelt 
hij hardware en software. Harriëtte (27) heeft 
orthopedagogiek gestudeerd en is daarna bij Stichting 
Kinderperspectief gaan werken. Daar ondersteunt ze 
een maatjesproject met jonge nieuwkomers. Daarnaast  
begeleidt ze projecten rondom de nazorg van jongeren 
uit de jeugdzorg die 18 jaar worden. Onze zoon Micha 
(1) vindt het fijn om met andere kinderen te spelen, te 
lachen en toetjes te eten. Nu hij kan lopen wil hij de 
wereld het liefst gisteren ontdekken. 
 
Sollicitatie bij MAF 
Van jongs af aan heeft Wilfred de verhalen van zijn 
grootouders (zendelingen op Papoea) en vader 
gehoord over het werk van MAF en wat zij betekenen 
voor de lokale bevolking, de hulpverlening en het 
evangelisatiewerk. Al snel was het voor hem duidelijk 
dat hij graag wilde bijdragen aan het werk van MAF 
door piloot te worden. Voor Harriëtte is deze droom 
langzaam meer vorm gaan krijgen. Er zijn veel 
gesprekken met (ex)MAF-werkers, hun familie, MAF en 
onze familie en vrienden geweest.  Om er meer gevoel 

bij te krijgen, besloten we in januari 2011 naar Zuid-
Afrika en Lesotho te gaan om twee MAF gezinnen te 
bezoeken en meer te zien van hun werk en leven daar. 
In april 2011 was het na veel gebed en denkwerk voor 
ons duidelijk: wij wilden voor MAF werken. Een 
selectietraject volgde: Wilfred moest zijn eerste 
vliegbrevet halen en medisch gekeurd worden, samen 
moesten we psychologische keuringen doen. Op 
maandag 2 december 2013 zijn we, na een lange 
periode van voorbereiding, door MAF Nederland 
geselecteerd als pilotengezin in opleiding. 
 
Waarom MAF?  
Wilfred had al jaren de droom piloot te worden. Samen 
hebben we de droom te werken in het buitenland en 
om dat te doen vanuit onze christelijke visie. Onze 
wens om te werken in het buitenland komt allereerst 
door het verlangen van Wilfred om zijn kwaliteiten als 
piloot in te zetten voor de medemens. Daarnaast zien 
wij hierin samen de mogelijkheid Gods liefde heel 
letterlijk handen en voeten te geven. Wij voelen ons 
geroepen tot deze taak en worden hier blij en 
enthousiast van. 
MAF is de grootste non-profit vliegorganisatie met een 
christelijke basis en staat al jaren goed bekend onder 
het motto ‘flying for Life’. Wij hebben bij MAF altijd een 
groot ‘familie’-gevoel ervaren, in combinatie met een 
zeer professionele uitstraling. Dit alles maakt dat MAF 
onze eerste keus is om bij te gaan werken.  
 
Gevolgd traject 
In september 2011 is Wilfred gestart met de 
vliegopleiding bij Mission Aviation Training Centre in 
Teuge. Bij deze vliegschool krijgt Wilfred les van ex-
MAF piloten. Wilfred heeft inmiddels zijn privé brevet 
(PPL) gehaald. Vanaf 2012 is een begin gemaakt met de 
theorie van het commerciële brevet, dat in 2014 
afgerond moet worden.  
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Dit is een behoorlijk zware last op Wilfred zijn 
schouders. De dagen vliegen om, en met een klein kind 
in de omgeving is het soms best lastig je op de 
opleiding te concentreren. Zeven examens zijn gehaald, 
nog zeven moeten er gemaakt worden. 
Ondertussen is Wilfred druk met het opbouwen van 
vlieguren. We moeten 350 uur halen voordat we 
uitgezonden kunnen worden. Nog 200 uur te gaan! 

Harriëtte is op de achtergrond bezig alle PR op een 
goede manier van de grond te krijgen. Daarnaast is ze 
begonnen met Engelse les, alvast in voorbereiding op 
de Bijbelschool.  
 
Plannen 
We hopen van september 2015 tot het voorjaar van 
2016 in Engeland te verblijven voor het volgen van een 
Bijbelschool. Op dit moment zijn we aan het uitzoeken 
welke school onze voorkeur heeft. MAF adviseert een 
school in het buitenland, zodat de eerste ervaringen 
met intercultureel leven en werken opgedaan kunnen 
worden. In 2016 moet Wilfred nog een aantal 
trainingen volgen. DV begin 2017 hopen we 
daadwerkelijk uitgezonden te worden.  
 

Samen met de TFC en MAF zullen we de komende tijd 
bezig zijn om een stevige financiële basis te creëren. 
Geld hebben we niet alleen nodig om uitgezonden te 
worden, ook het vliegen zelf en de Bijbelschool is duur. 
U hoort binnenkort meer over acties vanuit de TFC via 
onze website en Facebook pagina. 
 
Ondersteuning 
We ondervinden in ons gehele MAF traject ontzettend 
veel steun van mensen om ons heen. We willen jullie 
hier heel hartelijk voor bedanken. In alle onzekerheid 
die we ervaren omdat we (voor een groot gedeelte) 
geen controle hebben in ons traject, ervaren we de 
zekerheid van de bemoediging van mensen om ons 
heen. Bedankt voor ieder woord, kaart , gebed, mailtje, 
arm om onze schouder, vliegritje, app en sms. Ze zijn 
bijzonder waardevol voor ons! 

Tot slot. Wij willen elke keer stapjes zetten op dit 
nieuwe pad. Toch weten we dat wij de weg die voor 
ons ligt niet in eigen hand hebben. We weten en 
ervaren dat al onze plannen in Gods hand liggen. Hij 
zegt: mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk 
voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle 
toekomst geven! (Jer. 29:11). Daar willen we op 
vertrouwen. 

 
 
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. Het verlangen dat de afgelopen jaren in ons 

hart is ontstaan en hoe dit tot nu toe 
continu is gezegend. 

2. Alle leden van de TFC die zich willen 
inzetten voor onze missie. 

3. De support die van de gemeente, familie en 
vrienden mogen ervaren. 

 
Wilt u bidden voor… 

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

2. De opstart van onze TFC. 

3. De keuze voor de bijbelschool. 

www.deknigges.nl 
www.facebook.com/deknigges 

familie@deknigges.nl 
www.maf.nl/knigge 

http://www.maf.nl/

