
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

goede kerstdagen en een gezegend 2020! 
 
Een paar jaar geleden is bij ons het verlangen gegroeid om via MAF ons in te zetten voor mensen in 
ontwikkelingslanden, ze bereikbaar te maken voor de eerste levensbehoeften en het Evangelie. 
Toen we hoorden dat het traject zo'n 7 jaar zou duren, dachten we nog, dat zal wel meevallen. 
Nu, een paar jaar later weten we wel beter :) Het is een lang traject, waar we middenin zitten. Een traject wat we 
mooi vinden om samen en met anderen door te maken. Verschillende mensen hebben wel eens gezegd 'hou van het 
traject en het proces' en dat ervaren we ook wel zo.  
Zoals jullie weten is Paul momenteel bezig met de theorie van ATPL. Dit is best pittig. Na overleg met MAF hebben we 
besloten om toch eerst deze studie af te maken met aansluitend vliegtraining. We verwachten dan in januari 2021 
naar de bijbelschool in Engeland te gaan. We zijn blij dat Nelleke op haar school kan blijven werken.  
We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie support in 2019, in welke vorm dan ook, voor onze missie! 
Paul en Nelleke 
 
Als TFC zijn we blij Paul en Nelleke te mogen ondersteunen in dit proces. Wij willen u/jullie vragen om specifiek Paul 
in gebed te ondersteunen bij het leren van de theorie. Nu Paul gestopt is met werken, juist om zich hierop ook te 
focussen, zijn we er ons van bewust dat zijzelf minder in staat zijn om te sparen voor uitzending. Wij vinden het 
bijzonder om te zien hoeveel tijd, energie en eigen financiële middelen ze hiervoor geven. Wij zien ook dat u, als 
supporter, hen steunt d.m.v. meeleven, gebed en financieel. Voor een gezonde financiële basis blijven wij zoeken naar 
medesupporters die hen maandelijks financieel willen ondersteunen, zodat hun steunfonds voor uitzending kan 
blijven groeien. Doet u mee? 
Hartelijke groet, Elzine, Esther, Evert, Job, Juliëtte, Martijn 
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