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Beste familie, vrienden en bekenden,
Er zijn mooie nieuwe plannen en uitzending
komt dichterbij!
De optie om naar noord-Canada te gaan is
helaas van de baan, omdat er voor het eerst
komende jaar nog onvoldoende vliegwerk is.
Daarvoor in de plaats zijn er nu wel andere
concretere plannen met MAF Canada.
Welke plannen?
Werken als piloot-monteur in Angola voor
het programma van MAF Canada daar.
MAF heeft daar nu één vliegtuig (een Cessna
caravan) en daar komt dit jaar een tweede
vliegtuig bij (het diesel vliegtuig waar Marijn
nu aan werkt).
Het vliegwerk bestaat voornamelijk uit
medische evacuaties (zieke mensen naar het
ziekenhuis brengen) en medische safari’s
(het ziekenhuis naar zieke mensen brengen).
Dit is precies datgene waardoor Marijn door
een ervaring in Papua zich geroepen voelde
voor MAF.

Het diesel vliegtuig voor Angola in onderhoud

Op welke termijn?
Het lijkt erop dat we begin november van dit
jaar naar Nederland komen. En dan via een
taalschool in Portugal (Angola was een
Portugese kolonie) naar Angola.
Heeft Marijn dan al genoeg vliegervaring?
Ik heb nu ruim 300 vlieguren. De MAF
standaard is minimaal 450. Ik kan tot
oktober als instructeur blijven werken. Ook
wil MAF nog ruim 50 uur test vliegen met het
dieselvliegtuig, waarvan ik er ruim 40 kan

vliegen. Onderdeel hiervan is een week naar
het noorden van Canada voor het
programma van MAF. Dit samen met het
laatste beetje van de opleiding hier zou
voldoende moeten zijn.

Marijn met twee studenten op een lange vlucht in de USA

Hoe gaan jullie om met de verandering
van de plannen?
Wij willen graag open zijn naar iedereen die
deze brief leest, zodat u met ons mee kunt
leven en bidden en weet waar we mee bezig
zijn. De kans bestaat dan dat ‘plannen’
wijzigen. Misschien was het enige doel wel
dat we allemaal meer bewust worden van de
situatie in Canada...
We realiseren ons dat de beste plek voor ons
om te zijn is daar waar God ons wil hebben.
Als dat betekend dat we niet naar Canada,
maar naar Mongolië of Angola gaan dan
staan we daar voor open.

En Noortje?
Ik ben druk met de zorg voor Judah en het
reilen en zeilen in het huis en moestuin.
Judah is druk met lachen, brabbelen en het
beoefenen van rollen, zitten en staan.

Hoe lang zijn jullie in Nederland?
We hopen in November naar Nederland te
komen voor verlof. Waarschijnlijk voor een
periode van vier a vijf maanden. Deze
periode zal in het teken staan van ontmoetingen, presentaties en voorbereidingen.
Wanneer onze financiële support op 100% is,
kunnen we uitgezonden worden. Op dit
moment is dit rond de 50%. We hopen dan
via een taalschool (van 6-12 maanden) in
Portugal naar Angola te gaan.

Met vriendelijke groet,
Marijn, Noortje en Judah Goud

-wij Gouden u op de hoogte-

Van de Thuis Front Commissie
Spannende tijden breken aan. Lukt het Marijn en Noortje om de tests te doorstaan
die nog tussen nu en de uitzending in staan? We leggen het in Gods hand. Maar ook
als de tests succesvol zijn afgehandeld wordt het nog spannend. Voordat Marijn en
Noortje uitgezonden kunnen worden, moet de financiële ondersteuning op orde zijn.
Dit betekent dat we de komende tijd volop supporters moeten werven. Help je mee?
De afgelopen maanden hebben we veel mensen kunnen vertellen van de plannen van
Marijn en Noortje. Tijdens een geweldig gezellige Jazz-avond, bij een grote presentatie
en rond een door ons georganiseerde heuse “Run for Gold”. En deze acties brachten
nog geld op ook! Heb je ideeën, wil je ook iets organiseren, laat het ons weten en
we denken mee. Weet je trouwens dat er een heel goed lespakket is over MAF, dat
je op basisscholen kunt gebruiken? Wil je in jouw kring, kerk of vriendengroep een
presentatie meemaken over de plannen van Marijn en Noortje? Laat het ons weten.
Reageer via de site of mail tfc@marijnennoortje.nl.
De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Goud. 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 Marijn & Noortje 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 Goud gaat.

