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Inleiding
We wonen alweer een tijdje in Nederland. En dat is best
weer even wennen. We zijn maar 8 maanden
weggeweest naar Engeland, en toch voelde het
onwennig om weer in ons eigen huisje te zijn.

natuurlijk zijn we veel bezig met onze uitzending. We
hebben met onze TFC op meerdere marktdagen gestaan
en werden we zelfs drie keer geïnterviewd (waaronder
een prachtig interview met opa Knigge die jarenlang als
zendeling heeft gewerkt op Papoea).

Even wennen
De jongens zijn weer aardig snel gewend in Nederland,
vooral Micha. Hij genoot er van om weer naar de
gastouder te mogen, op zijn tractor te kunnen rijden en
van het rondstruinen in het dorp. Wij zijn met ons hoofd
een beetje in de toekomst, een beetje hier in Nederland
en ons hart ligt nog voor een stukje bij All Nations
Christian College, England. We voelen ons rijk gezegend
met de ervaringen van de Bijbelschool.
Dagelijks leven
Harriëtte is inmiddels weer met haar baan begonnen. De
jongens gaan die dagen naar de gastouder en genieten
van hun vriendjes. Het lijkt het ‘normale’ leven, maar

Eén van de foto's die gemaakt zijn voor het interview van PCOB.

De jongens hebben hun eerste vaccin van Hepatitis A
gehaald, er werd een presentatie gegeven bij stichting
Pharus (die onze bijbelschool volledig betaald heeft) en
Harriëtte leest een nieuw uitgekomen boek over het
meenemen van je kinderen naar het zendingsveld. Zo is
het plan om een week lang foto’s te maken van alles wat
de jongens doen en waar ze heengaan. Speelveldjes,
gastouder, opa en oma’s huis, slaapkamer, de favoriete
tractor die niet mee kan... Alle belangrijke plekken,
personen en spullen verdienen een plekje in het
fotoboekje. Zo hebben we een mooie tastbare
herinnering als er heimwee is en weten de jongens
hoeveel mensen er om hun geven.
Lekker samen spelen op een vertrouwde plek.

Sollicitatiegesprek MAF International
Woensdag 10 augustus zijn we samen naar Lydd in
Engeland gevlogen. Donderdag 11 augustus hadden we
namelijk de hele morgen sollicitatie interviews met
mensen van MAF International. Verschillende vragen
kwamen voorbij: Hoe ga je om met conflicten en vertel
eens iets over de laatste uitdaging. Het waren goede
gesprekken en de volgende ochtend lazen we in de mail
dat MAF International ons graag aanneemt, onder
voorbehoud dat Wilfred zijn vliegopleidingen en testen
goed afrond. Weer mochten we een belangrijke stap
zetten in het voorbereidingsproces!
Vliegopleidingen
Voor Wilfred staat het komende half jaar in het teken
van de opleiding voor het commerciële brevet (CPL) en
‘op standaard komen’. Begin september zal gestart
worden met de CPL opleiding. Ondertussen is hij bezig
met trainen en studeren. Na de laatste trainingen,
opleidingen, vliegtest en piloten-interview met MAF
International, kan gestart worden met de conversie van
het Europese brevet naar het Australische brevet.
Bestemming bekend!
Nu we zijn aangenomen bij MAF International (onder
voorbehoud), mag ook bekend worden voor welk land
MAF ons heeft gevraagd om te vliegen. We hopen in
februari 2017 naar Australië uitgezonden te worden,
waar we ervaring op doen in Arnhemland, om na een
jaar door te gaan naar Papoea Nieuw Guinea (PNG). We
zijn zelf erg blij met deze bestemming en kijken er naar
uit om in deze landen voor MAF te gaan werken.

MAF Arnhemland
In het noordelijkste puntje van Australië ligt
Arnhemland. Het is het land waar de oorspronkelijke
bevolking van Australië leeft, de Aboriginals. Jaren
geleden heeft de Australische overheid het werk van
veel hulp- en zendingsorganisaties die hier werkte
gestopt. MAF mocht doorgaan met haar taak. Het
gebied is enorm groot en er zijn verschillende afgelegen
eilanden. De vliegtuigen zijn onmisbaar voor de lokale
bevolking. Komende tijd gaan we ons meer verdiepen in
deze regio. We houden u op de hoogte.
Hartelijke groet,
Wilfred & Harriëtte
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Wilt u danken voor…
1. het goede gesprek met MAF International.
2. de inzet van onze TFC’ers en de presentaties en
interviews die we met hen mochten geven.
Wilt u bidden voor…
1. de trainingen en opleidingen die Wilfred nog
moet volgen.
2. de voorbereidingen die we maken om in
februari te kunnen vertrekken.

Arnhemland ligt bovenin Australië. Hier wonen de oorspronkelijke bewoners van dit werelddeel: de Aboriginals.
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