Woensdag 26 mei 2010 - CPL theorie en Alaska

Twee weken geleden heb ik, Marijn, mijn CPL theorie examen gehaald en in dezelfde
week mijn mountain rating en taildragger checkout. Ok nu in het nederlands; ik heb
het theorieexamen voor mijn commerciele brevet gehaald, ik mag nu solo met
passagiers in de bergen vliegen en mag passagiers meenemen in de citabria (gele
vleigtuigje).
Op 14 mei ben ik samen met een medestudent en instructeur vertrokken voor een
lange vlucht naar Alaska (twee tijdzones naar het westen). Iedere student moet zowel
een solo als een vlucht met instructeur maken van 1200km. Dit met als doel om
ervaring op te doen in onbekend luchtruim en ander weer. Tijdens onze vlucht naar
Alaska hebben we al deze lange vluchten achter elkaar geplakt, waardoor we een
afstand van ruim 6000km hebben afgelegd. Het was echt een super ervaring die niet
in woorden uit te drukken is. Alaska is ontzettend mooi en God heeft ons gezegend
met heel veel mooi weer en veel interessante mensen die ons bijvoorbeeld een plek
hebben aangeboden om te slapen en dergelijke. 90 procent van alle landingsbanen in
Alaska zijn gravel, vaak met bomen aan het eind van de landingsbaan en soms bergen
aan beide kanten. Ik ga stoppen met proberen om uit te leggen hoe het was. Hou
deze website in de gaten, binnenkort komen de fotos en video over de trip. Aan de
rechterkant alvast een voorproefje.
groet, Marijn

Dinsdag 27 april - mountain vliegen en naschoolse opvang
Deze titel heeft wat uitleg nodig, een beetje. We hebben het allebei nog steeds
lekker druk. Sinds afgelopen maandag is Noortje begonnen met de naschoolse opvang
op haar werk. Tot nu toe zijn er nog maar twee kinderen, maar dit zal zeer
binnenkort wel worden uitgebreid. Het is leuk om weer iets nieuws te starten en wat
meer verantwoordelijkheid te hebben.
Marijn is nog steeds hard aan het studeren voor zijn CPL en zit ondertussen in de
afrondings-fase. Daarnaast moet hij nog twee solo vluchten doen in de bergen om zijn
"mountain rating" af te ronden. De eerste drie vluchten waren met instructeur. De
eerste behoorlijk hoog en door brede dalen, om te leren navigeren, de tweede
behoorlijk wat lager en hierin heb ik geleerd om een bergrug over te steken en
daarnaast mijn navigatie te verfijnen en leren inschatten wat de maximale veilige
snelheid of minimale hoogte is om door een dal te vliegen. De laatste vlucht was een
evaluatie waarin alles perfect moest en werd nog lager gevlogen, met hele kleine
marges. Ook moest ik een aantal keer opstijgen en landen op een gras vliegveldje
hoog in de bergen met bergen aan beide kanten. Kortom heel erg veel geleerd en
super mooi.
Tijdens mijn laatste berg vlucht werd een medestudent helaas ziek, waarop we
besloten dat hij even op de grond zou blijven zodat wij hem later weer op konden
pikken om terug naar huis te gaan. Toen we terugkwamen om hem op te pikken stond
hij uitgebreid te barbequen op de BBQ van het vliegveld. Zie foto's hier.
groet, Marijn
Donderdag 1 april - vliegen
Sinds maart draait de vliegschool weer op volle toeren en de afgelopen weken ben ik
druk geweest met vliegen. Een paar weken geleden heb ik mijn night rating afgerond
(ik mag nu dus met passagiers ook s'nachts vliegen) en deze week ben ik uitgechecked (ik kan even geen beter Nederlands woord bedenken) op een complex
vliegtuig. Klinkt heel geleerd, maar betekend dat ik nu ook met de Cessna 182RG van
de vliegschool mag vliegen. Dit is nog steeds een vierpersoon vliegtuig, maar is een
stuk ruimer en sneller dan een 172, daarnaast voorzien van een intrekbaar
landingsgestel en en constant speed propeller. Dit komt allemaal wat dichter in de
buurt van de vliegtuigen waar MAF mee vliegt (Cessna 206). Alles gaat een behoorlijk
stuk sneller (navigeren bijv) en er zijn heel wat extra dingen waar ik over na moet
denken. Alsof het allemaal niet genoeg is ben ik vorige week ook nog begonnen met in
de bergen vliegen, dit is een hele nieuwe ervaring en navigeren is behoorlijk wat
ingewikkelder omdat je niet echt 40 km vooruit kan kijken, je hebt te maken met up
en down drafts en met 'draaicirkels' --> de snelheid en hoogte moet worden aangepast
aan de breedte van het dal waar je doorheen vliegt. Echt een fantastische ervaring en
enorm leerzaam. Alleen dat zou al een reden zijn om een vliegopleiding niet in
Nederland te doen.
Noortje gaat gewoon lekker door waar ze mee bezig is en werkt ondertussen echt fulltime op het kinderdagverblijf. We vermaken ons dus nog wel.
groet,

Marijn
Maandag 15 februari - Wilderness survival
De afgelopen weken stonden naast vliegen volledig in het teken van survival. Twee
weken geleden heb ik een drie daagse 'remote responder' cursus gevolgd. Dit is EHBO
voor in onherbergzame gebieden, vooral gericht op de bergen in Canada. Normale
EHBO, met het idee in het achterhoofd dat het best wel eens een paar uur tot en met
een paar dagen/weken kan duren voordat er hulp komt. Ietsje uitgebreider dus. Extra
onderwerpen waren bijvoorbeeld evacuaties, spalken, amputeren (voor dummies...),
wat te doen bij onderkoeling, infecties, slangen- en andere dieren beten.
Dit allemaal ter voorbereiding op een complete week van wilderness survival. Dit
begon een week geleden met een dag van voorbereiding waarin we instructies kregen
over kleding, vuur maken, signalen maken (voor zoek vliegtuigen) en niet te vergeten
het bouwen van onderkomens in de winter. De volgende vijf dagen waren een
gesimuleerde vliegtuigcrash in de Rocky Mountains. In groepjes van drie of vier
werden we gedropt met een minimum aan materiaal en eten en moesten we zien te
overleven. Naast slaapzak en matje kregen we per groep 1 mes, 1 Bijbel (en geen
andere boeken), 8 lucifers en heel erg weinig eten (met zn vieren: 4 muesli repen, 2
fruit repen, heel klein beetje macaroni (een beker (opgezwollen) per persoon, nog
minder brinta, twee lepels gedroogd fruit, een heel erg klein blikje vis (kwist niet dat
ze ze zo klein maakten) en vier thee zakjes. Water moesten we van sneeuw maken in
de pan die we ook meekregen. Zie fotos hier om een beetje idee te krijgen. De
temperatuur was gelukkig niet heel erg koud, heel de week tussen de -5 en -15
graden.
Het was een erg goede week en heeft me zeker te denken gezet wat mee te nemen
als ik in de winter ga vliegen (vooral de kleding). Met zo weinig eten kan een rondje
lopen al behoorlijk zwaar zijn en was ik erg blij dat ik niet alleen was. Een van de
dagen kreeg ik ook nog een gebroken arm en ik was blij dat ik toen geen hut meer
hoefde te bouwen of hout moest halen. Een kleine Bijbel is ook zeker geen overbodige
luxe.
groet, Marijn
Maandag 18 januari - Olypische fakkel door Three Hills
Afgelopen Zaterdag is de Olympische fakkel door Three Hills gekomen. Als 'capital van
de prairie' konden ze dit alom bekende gehucht natuurlijk niet overslaan.

Maandag 18 januari - nieuwe ronde nieuwe kansen
De goede voornemens om onze blog bij te gaan houden kunnen direct de kast weer in
voor volgend jaar. Het goede nieuws is wel dat hoe langer je wacht hoe meer nieuws
er is.
Ik zal proberen deze keer alles min of meer te structureren zoals Noortje dat altijd
goed kan, de kopjes zouden voor zich moeten spreken. Wat inleiding betreft moet ik
nog in de leer, maar er zijn belangrijkere dingen.
Noortje's werk
Zoals we in de vorige blog post lieten weten is Noortjes medische keuring verwerkt.
Toen we met de kerst in Manitoba waren, waren we dicht bij de Amerikaanse grens en
konden we een nieuw werkvisum voor Noortje kopen. Sinds begin januari is ze
daarmee nu aan het werk op een kinderdagverblijf hier op het dorp. Noortje werkt
bijna full-time, gemiddeld een slordige 6 uur per dag, vijf dagen in de week en heeft
het enorm naar haar zin.
Manitoba
Zoals we in onze nieuwsbrief al hadden gezet zijn we met de kerst met vrienden mee
naar Manitoba geweest. Het was best bizar voor ons om erachter te komen dat je 13
uur onderweg kan zijn en eigenlijk geen verandering in landschap ziet, dat zijn dus de
prairies. Onherroepelijk ontzettend mooi in de zomer als alle graan en canola groeit.
We hebben een ontzettend goede tijd gehad en werden overal heel erg gastvrij
ontvangen, op den duur kregen we zelfs een auto, inclusief brandstof, mee om daar
te gebruiken! We hebben vooral veel mensen gesproken en spelletjes gedaan en
daarnaast natuurlijk niet te vergeten op een sneeuwscooter rond gescheurd, leuk
speelgoed!
Vliegen
Eerste week januari heb ik de laatste vlucht gemaakt die nodig was om daadwerkelijk
passagiers mee te mogen nemen. Sindsdien ben ik met instructeur naar Calgary en
Edmonton gevlogen, om ervaring op te doen in gecontroleerd luchtruim, heel erg
druk, maar ook zeker wel leuk om te doen. Sinds januari ben ik ook begonnen met

vliegen in een nieuw vliegtuig, nog steeds een Cessna 172, maar nu met twee
beeldschermen in plaats van de conventionele ronde klokken. Garmin 1000 voor de
liefhebbers. Afgelopen zaterdag heb ik voor het eerst alleen in dat vliegtuig gevlogen
en ook voor het eerst zonder instructeur met passagier: Noortje! Het was echt heel
erg mooi weer en we zijn helemaal langs de Rockies gevlogen, een vlucht van ruim 4
uur. Voor fotos zie onze nieuw fotos. Voor de google earth fanaten: van Three Hills
naar Rocky mountain house, naar Edson en dan via Drayton Valley weer terug.
Vuurwerk
Afgelopen zaterdag hebben we hier een serieus kampvuur gehad; ieder jaar worden
op deze zaterdag alle kerstbomen verstookt, dit gaat gepaard met het nodige
vuurwerk (hadden we gemist bij oud en nieuw, dus kwam goed van pas). Zie fotos
groet, Marijn
Woensdag 16 december - Sint en kerst

Sinterklaas
Sjonge het is echt te lang geleden dat we op onze blog geschreven hebben!
We hebben een paar drukke en gezellige weken achter de rug gehad. We hebben
uiteindelijk Sinterklaas gevierd met drie andere Nederlanders een stel Canadezen met
2 kids en Amerikanen. We hadden van tevoren alles over en rondom Sinterklaas
uitgelegd en loodjes getrokken voor een cadeau en gedicht. Zij hadden deze avond

een korte cultuurshock, met sinterklaasliedjes leren, bij Sinterklaas op schoot, een
serieuze controle of men wel zoet was geweest en een cadeautje verdiende, warme
chocolademelk met Hollandse snoeperij en pepernoten in hun schoen toen ze weer
vertrokken. Marijn was Zwarte Piet met een door Noortje gemaakt pak aan en Corné
(die ook in opleiding voor MAF Nederland is) was Sinterklaas. Kortom we hebben een
hele gezellige Sinterklaasavond gehad!

Kerst
Vorige week had ik (Noortje) de kerstuitvoering met het koor, wat uiteindelijk heel
professioneel klonk met mooie songs. Tussendoor waren er drama stukjes waardoor
men teruggebracht werd in de tijd van Jezus geboorte. Maria had zelfs een echte
baby!
Goed nieuws werkvergunning!!!
Eindelijk is de medische keuring van mij (Noortje) verwerkt in het systeem! We hopen
de nieuwe werkvergunning in de kerstvakantie te kopen aan de grens. We hebben
gepland om met vrienden mee te gaan naar Manitoba, en zijn dan dichtbij de
Amerikaanse grens. We hopen en bidden dat ze ons aan de grens willen helpen (ze
zijn daar niet toe verplicht). Dat zou de snelste manier zijn en dan zou ik in januari
kunnen starten met werken.
Groetjes Noortje
Woensdag 4 november - "cross country"
Marijn is deze week begonnen met “cross country vluchten”, dat zijn vooral lange
vluchten waar hij tot nu steeds op twee verschillende vliegvelden moet landen. Ik ben
deze week 2 keer mee geweest wat echt wel heel leuk was. Het was steeds heel
helder en we konden heel ver kijken. Bijzonder om de omgeving van bovenaf te zien.
Klik hier voor foto's.

Ik ben nog steeds aan het wachten tot mijn medische check geüpdate is bij de
ambassade, zodat ik een nieuw werkvergunning kan kopen. Ik wil nu eigenlijk wel
heel graag gaan werken, het kan uiterlijk nog anderhalve maand duren, maar ik hoop
nog steeds dat het sneller kan.
Op dit moment zitten wij in de brainstormfase over het Sinterklaasfeest ! hoe,
waar, met wie en wanneer we dit vieren. Het wordt uiteraard een gepuzzel want hij
moet wel de hele dag op 5 december in Nederland zijn. Maar als jullie het met zijn
allen niet te laat maken, dan kan Sinterklaas ’s avonds een vlucht naar Canada maken
en dan kunnen wij ’s avonds laat nog Sinterklaas vieren (vanwege 8 uur tijdsverschil).
Een andere optie zou zijn dat wij zijn verjaardag vieren zonder dat hij langs komt…
Suggesties zijn welkom!
Groetjes Noortje
Woensdag 21 oktober - Update
Na een aantal weken ondertussen weer hoog tijd voor een update. Excuses voor het
lange wachten, er waren wat problemen met de website. Het goede nieuws is dat ik
wel veel heb kunnen vliegen, veel heb geleerd over vliegen (met een mooi woord;
ground school), wij allebei twee jaar getrouwd zijn en Noortje zich prima kan
vermaken. De afgelopen twee weken is het hier winter geweest, met veel sneeuw en
rond de -6 overdag, ondertussen is het weer wat warmer, maar nog niet boven de 10
graden. Door dit weer was het zicht vaak minder en heeft Marijn iets minder kunnen
vliegen, waardoor ground school nu behoorlijk op gaat schieten.
Ook zijn we een weekendje naar de Rocky mountains geweest voordat het echt winter
wordt, hiervan binnenkort wat foto’s. En staat er een vliegurenmeter op de website,
ik zal proberen deze meter in ieder geval iedere week te updaten om een beetje een
idee te geven hoeveel ik vlieg en hoever de opleiding vordert.
Afgelopen week heb ik veel geleerd over “human factors” in het vliegen; de invloed
van menselijke factoren op de vliegveiligheid. Hoe reageert het menselijk lichaam op
een afnemende concentratie zuurstof op grotere hoogtes en wat zijn andere factoren
die de capaciteit van het lichaam om zuurstof op te nemen beïnvloeden, zoals alcohol
en g-krachten. Ik heb zelfs moeten leren hoe het oog en het oor werkt en ons
evenwichtsorgaan. Allemaal heel erg interessant. Na mijn solo heb ik iedere keer een
les met instructeur en dan mag ik het de volgende les zelf proberen. Tot nu toe ben ik
tot twee weken terug alleen maar in het circuit bezig geweest, dit is een rechthoek in
de lucht rondom het vliegveld, waarin ik verschillende landingen moest oefenen
(zijwind, korte baan, zachte baan, baan met obstakels). Vorige week ben ik weer
buiten het circuit geweest en sindsdien ben ik aan het wachten op mooi weer zodat ik
dit alleen kan gaan doen. Iets waar ik heel veel zin in heb.
Noortje is nog steeds op haar werkvergunning aan het wachten en zorgt in de
tussentijd heel erg goed voor mij en is heel veel hobbies aan het ontwikkelen.
groet, Marijn

Woensdag 21 oktober - Kledingbeurs Zeeland Succes
De kledingbeurs van afgelopen 3 oktober in Zeeland was een succes. Dit jaar was de
opbrengst voor onze opleiding en maar liefst 1830,- Euro!!! Via deze weg willen we
iedereen die daaraan mee heeft geholpen ontzettend bedanken. Van dit geld kan
Marijn hier 23 uur vliegen wat een substantieel deel is van de uren die na de opleiding
nog gemaakt moeten worden. Nogmaals bedankt.
Dinsdag 29 september - Marijn Solo!
Vandaag was een hele grote dag wat vliegen betreft. Na de afgelopen weken
behoorlijk gevlogen te hebben, mocht ik vandaag solo, wat natuurlijk helemaal
fantastisch is. Onder het tabje foto's staan wat foto's van vanochtend!
Ook ben ik twee weken terug overgestapt van de Citabria (vliegtuig hieronder) naar
een Cessna 172. Dit omdat de Citabria motor problemen had en ik dan te lang zou
moeten wachten.
groet, Marijn
Maandag 7 september - Welcome to Canada

Het heeft even geduurd door gebrek aan internet, maar hier dan een bericht van ons
uit Canada. We hebben het weekend voor we vertrokken heel goed afscheid genomen
van familie en vrienden, echt super dat zoveel mensen konden komen! Ook in de kerk
is voor ons gebeden en hebben we nog veel mensen gedag kunnen zeggen. De reis was
lang en goed, we konden helaas geen films kijken, dus vooral gelezen, geslapen en
gegeten.

Marijn is afgelopen week met zijn training begonnen en heeft 3 vlieglessen gehad en
veel tijd om te leren. Hij leert veel en geniet hard. Hij krijgt les op een Citabria (zie
foto).
Daarnaast zijn we druk bezig geweest om ons huis in te richten, waar we al super van
genieten en leren we veel mensen kennen (waaronder mensen uit ons appartementen
complex en van de vliegschool).
We wonen in het dorpje Three Hills, en ja er zijn echt drie heuvels net buiten het
dorp! De hoofdstraat (Main street) is precies zoals in een film en de mensen zijn hier
super aardig en geïnteresseerd.
Kijk bij foto’s voor het nieuwe fotoalbum om te zien hoe we wonen! Ook hebben we
nog even een kort filmpje over de vliegschool bij video's gezet.
Dit was het even van ons vanuit Three Hills,
Groetjes Marijn en Noortje
Zaterdag 8 augustus - Nieuw TFC lid en study permit
We genieten enorm van onze tijd in Nederland, vandaar ook de blog stilte, dit
betekend zeker niet dat er niks gebeurd is. In de afgelopen maanden hebben we heel
veel vrienden en familie kunnen spreken, we hebben allebei ongeveer 4 uur in de
week kunnen werken, wat echt super was, ons huis is zo goed als leegverkocht, de
tickets zijn geboekt er is een appartement voor ons gereserveerd in Three Hills (voor
lokatie, zie kaartje hieronder), het enige wat nog ontbrak was eigenlijk mijn (Marijn)
study permit.. En ook deze kwam vanochtend bij de post, echt grandioos.
Ook binnen onze Thuis Front Commissie ie een en ander veranderd; Sander is,
vanwege eigen zendingsplannen, vervangen door Herman-Peter Buitelaar (zie foto
onder MAF). Herman-Peter zal het contact met onze kerk onderhouden en mede
verantwoordelijk zijn voor presentaties en of acties.
Daarnaast is een gedeelte van de site nu ook in het engels beschikbaar, dit om onze
kerk (engels sprekend) en vrienden in Engeland op de hoogte te houden.
Zaterdag 8 augustus - Nieuw TFC lid en study permit
We genieten enorm van onze tijd in Nederland, vandaar ook de blog stilte, dit
betekend zeker niet dat er niks gebeurd is. In de afgelopen maanden hebben we
heel veel vrienden en familie kunnen spreken, we hebben allebei ongeveer 4 uur
in de week kunnen werken, wat echt super was, ons huis is zo goed als
leegverkocht, de tickets zijn geboekt er is een appartement voor ons gereserveerd
in Three Hills (voor lokatie, zie kaartje hieronder), het enige wat nog ontbrak was
eigenlijk mijn (Marijn) study permit.. En ook deze kwam vanochtend bij de post,
echt grandioos.
Ook binnen onze Thuis Front Commissie ie een en ander veranderd; Sander is,
vanwege eigen zendingsplannen, vervangen door Herman-Peter Buitelaar (zie foto
onder MAF). Herman-Peter zal het contact met onze kerk onderhouden en mede
verantwoordelijk zijn voor presentaties en of acties.

Daarnaast is een gedeelte van de site nu ook in het engels beschikbaar, dit om
onze kerk (engels sprekend) en vrienden in Engeland op de hoogte te houden.
Woensdag 10 juni - Terug in Amsterdam
Sinds deze week zijn we weer terug in Amsterdam! We hebben een goede reis
gehad en zijn vorige week vrijdag al bij Marijn's ouders aangekomen. Hoe
Redcliffe zelf was leest u in de laatste nieuwsbrief. Op dit moment zijn we al onze
opgeslagen spullen aan het uitzoeken, omspitten en weggooien.
Verbazingwekkend hoeveel een mens in een korte tijd kan verzamelen!! Het
goede nieuws is dat het na een jaar aanmerkelijk makkelijker is om afscheid te
nemen van spullen. Zie onze fotos voor een korte impressie van de laatste week in
Engeland.
groet,
Marijn en Noortje

2008-2009
Zaterdag 30 mei - Afsluiten
Excuses voor deze lange stilte. De afgelopen weken zijn we erg druk geweest met
het afsluiten van alle vakken, met het resultaat dat we afgelopen woensdag alle
laatste essays hebben ingeleverd. We hebben nu alleen maandag en dinsdag nog
les en dan nog een aantal dagen om afscheid te nemen van iedereen hier. Vrijdag
5 juni komen we weer naar Nederland, waar we dan tot 25 augustus zullen zijn.

Zaterdag 2 mei - Actie Benefit Diner

Vorige week vrijdag was er een Benefit Diner op Schiphol, waarvan de opbrengst
volledig voor onze opleiding bestemt was. Dit bestond uit een rondleiding in de
Hangar, een film over MAF en een diner. We hebben positieve reacties gehad en
we hebben de mensen die aanwezig waren via een telefoongesprek vanuit
Engeland kunnen spreken. In totaal is er 415 euro opgehaald, daarvoor willen we
iedereen die bijgedragen heeft heel erg bedanken!
Groet, Marijn en Noortje

Vrijdag 1 mei - Vakantie en studie

Even een serieuze update, want het is veel te lang geleden dat we iets gepost
hebben op de blog. We zijn in onze 2-weekse vakantie (al weer twee weken
geleden) een weekje naar het Lake District geweest en zijn er letterlijk goed
uitgewaaid. We hebben veel gewandeld -> waaronder de hoogste berg van
Engeland (931m), wel aan de voet begonnen. Het was super mooi, de meren met
bergen en het ziet er stiekem ruig uit! We hebben met ons tentje gekampeerd, ’s
avonds en ’s nachts was het nog best koud. We hebben ook een paar dagen, naast
wind en regen, serieus zon gehad. Ook zijn we nog even naar de kust geweest,
super mooi.
Noortje is nog een paar dagen in Nederland geweest om naar een bruiloft te gaan
en heeft super genoten. Echt enorm gaaf om familie en vrienden gezien en
gesproken te kunnen hebben!
We hebben heel goed nieuws: we kunnen de rekening voor de vliegschool voor dit
jaar betalen! We willen iedereen heel erg bedanken voor de ondersteuning die
gegeven is!!!
Dit betekend dat we nu praktische zaken aan het regelen zijn en kunnen plannen,
vooral nu het ook duidelijk is vanuit de vliegschool dat we zeker in augustus naar
Canada kunnen komen. Het is nu vooral kijken wat Noortje voor werk kan doen in
Canada.

We gaan gestaag door met verslagen schrijven en inleveren. We moesten vandaag
beiden een opdracht inleveren voor het leven en werken in een andere cultuur.
De opdracht was om namens een zendingsorganisatie vragen op te stellen voor
een interview met een zendeling die naar het buitenland wil. Door de vragen
moesten we laten zien wat belangrijk is voor een zendeling die naar het
buitenland wil, zodat het wonen en werken in een ander land/cultuur goed
doorstaan wordt. In de afgelopen lessen hebben we veel praktische dingen geleerd
om goed voorbereid te zijn; het is bijvoorbeeld heel belangrijk om een roeping te
hebben, dat we weten dat God een plan met ons leven heeft en de zekerheid dat
Hij bij ons is, ook in moeilijke tijden. Ook dingen zoals: hoe leer je het beste een
nieuwe taal en hoe belangrijk het is dat mensen achter je staan en voor je bidden.
Dit was het weer even,
Groetjes Noortje
28 mrt 2009 - Gebedsnacht

Afgelopen nacht was er een gebedsnacht hier op school. Dit houd in dat studenten
hier 12 uur lang, van 19.30 tot 7.30 gebeden hebben voor mensen over de hele
wereld en Engeland. Maar ook voor onszelf en elkaar. Iedere twee uur was er
iemand die een korte introductie deed over een land of een zendingsorganisatie,
waar iedereen dan vervolgens voor kon bidden. Een van deze introducties werd
gegeven door een zendeling uit Nepal (zelf Nepalees). Gebed volgens hem is niet
vragen aan God; God wilt u ons dit geven, of dat geven, maar; God ik geef mezelf
aan U, zodat U mij kunt gebruiken. 48 jaar geleden is hij met dit gebed samen met
zijn vrouw begonnen om mensen over Jezus te vertellen. Op dat moment waren
er een handvol Christenen en was voor de rest iedereen Hindoe of Budhist, nu zijn
er meer dan 1 miljoen Christenen!! Super om dit soort dingen te horen en
stilgezet te worden bij het feit dat God ons wil en kan gebruiken voor fantastische
dingen. Dit waren kort de highlights, zijn verhaal is nog veel uitgebreider, mocht
je meer willen weten, stuur gerust een mailtje.
Groet,

Marijn
26 mrt 2009 - Pen Y Fan
Voor fotos klik hier.
Tussen het harde studeren door zijn we een afgelopen zaterdag er even helemaal
uitgeweest.
Marijn en ik zijn met een groep van 15 man, naar Wales gereden om vervolgens
een super mooie wandeling over de heuvels (voor ons Nederlanders; bergen) te
maken. Het was die week ervoor al heel mooi weer, echt lente,
maar gelukkig zaterdag ook. We denken dat we allebei bijgekleurd zijn die dag
(waarschijnlijk van spierwit naar wit). Het was echt super gezellig en boven op de
top van de Pen Y Fan (886m.) had Marijn een verrassing geregeld: echte verse
pannekoeken. We hadden 2 branders, een fles pannekoekenbeslag (van tevoren
klaargemaakt), kaas + kaasschaaf, rozijnen en een spatel. We zaten precies uit de
wind en de pannekoeken waar echt super lekker. Derek een van de leerkrachten
was geheel verwonderd over onze volledig onder controle actie en moest zijn
vrouw bellen om te verwerken wat zich voor zijn ogen afspeelde. Hij vroeg of
Marijn een mission-kid was en vroeg zich af waar ik Engels heb geleerd omdat ik
het woord: nice, zo perfect uitsprak.
Deze week en volgende week staan ook volledig in het teken van studeren en
vooral verslagen schrijven en voor Noortje nog een presentatie. Dit betekend dat
we ook super veel leren en vooral verdiepen in onderwerpen, wat we beiden erg
leuk vinden! Vanaf vrijdag 3 april hebben we twee weken paasvakantie.
groetjes Noortje
08 mrt 2009 - Studeren
En inderdaad soms wordt er ook gewoon gestudeerd en dus even geen activiteiten
of grote veranderingen. De afgelopen twee weken zijn we allebei hard bezig
geweest met het afronden van essays (Noortje --> Gender issues, de rol van de
vrouw in de kerk/ zending; Marijn --> Zending en financien, welke
levensstandaard is het meest 'effectief' voor het leven onder arme mensen mbt
het bouwen van relaties). Nu deze zijn afgerond kunnen we allebei direct door
naar de volgende essay. Ik heb ook mijn vlieg-theorie boeken binnen gekregen
vorige week, dus genoeg om mezelf bezig te houden.
groet,
Marijn
16 feb 2009 - Kapper

Deze week is het 'half-term'; een week geen school tussen twee terms in. Mooie
gelegenheid voor Noortje om haar te leren knippen. En wat is er dan mooier dan
een man met veel haar om lekker op te oefenen? Juist, ziehier het resultaat. Als
lesgeven niks wordt kan Noortje altijd nog een kapperszaak beginnen;)
31 jan 2009 - Kampvuur op de heuvel/berg

Voorbereiding:
sterke jongens: hout kappen en 2 twee backpacks ermee vullen
zoektocht naar de juiste marshmallows
twee grote thermoskannen vullen met hete chocolademelk
groot zeil mee
oude kleding aan, veel kleding aan en schoenen die echtvies mogen worden.
Zo vertrokken we met een groep jongelui donderdagavond richting de heuvel
(voor NL-se begrippen een berg). Al soppend, glibberend en kletsend(pratend)
vonden wij onze weg naar boven. Tussendoor bij elke afslag even oriënteren voor
de terugweg; is toch een beetje lastiger in het donker. Nadat we een hek
gepasseerd waren ontdekten we dat we niet alleen boven waren… ook een aantal
koeien, maar iets minder aangenaam: stieren. Na wat omlopen kwamen we er
achter dat ze eigenlijk weinig deden en bereikte we de top met de BBQ. Er was
genoeg wind om het vuur van zuurstof te voorzien, maar dit dwong ons wel om in
het begin eensgezind (klem tegen elkaar aan om het vuur te gaan staan) om de
eerste zwakke vlammetjes een kans te geven.

Met een vuurtje, een stokje met daarop een marshmallow geprikt en warme
chocomelk; keken we naar alle lichtjes van Gloucester, kwamen alle jeugdliedjes
en vooral internationale liedjes naar boven die ter gehore gebracht moesten
worden en werd er een verhaal verteld -> iets over apen, mensen en vrienden…
(net iets te veel wind om het hele publiek te bereiken).
Kortom helemaal uitgewaaid, maar onze kleding nog niet…. Er zijn leraren die de
afgelopen dagen klaagden dat het in de school naar rook of vuur ruikt … oeps…
31 jan 2009 - Bezoek aan Hindoetempel

Voor het vak Hindoeïsme hadden we de mogelijkheid om een Hindoetempel te
bezoeken, om te zien hoe Hindoes hun geloof uiten en wat de betekenis erachter
is. Uiteindelijk gingen we zaterdag 24 januari met een groep van 11 mensen naar
de tempel, waaronder een echtpaar uit India van de school Zij konden ons
uitleggen wat er gebeurde, waarom mensen bepaalde dingen deden en wat alle
beelden en symbolen beteken. Het was best indrukwekkend om te zien hoe de
mensen hun rituelen deden en daarin geloofden. Het kwam bij ons over alsof hun
geloof meer geintergreerd is in hun manier van leven dan dat het iets spiritueels
is.
Er waren verschillende tempels, 1 hele grote de belangrijkste en meerdere
kleinere waar andere goden aanbeden konden worden. Bij elke god geloven de
Hindoes dat ze iets anders kunnen ontvangen, bij de een bijvoorbeeld hulp
wanneer ze een examen hebben, bij de ander geluk in de liefde en weer een
ander bescherming.
26 jan 2009 - Nieuwe vakken!
We zijn voor ons idee net terug uit Nederland en nu zitten we alweer halfverwege
de 3e term (in totaal is ons jaar verdeeld over 5 terms). Dit betekend ook dat het
heel erg druk is, omdat de eerste essays over drie weken in geleverd moeten
worden en we allebei deze week onze eerste presentatie van deze term hebben.
Ook hebben we twee weken geleden alle vakken tot het eind van het schooljaar
vastgelegd. Voor deze periode moesten we in totaal 7 vakken kiezen.
Voor Noortje zijn dit:
-Theology of Relgions (christelijke visies op andere religies)
-Wealth and Poverty (verschillen tussen arm en rijk en hoe ga je daar mee om?)
-Biblical Basis of Mission (bijbelse basis voor zending)

-Between de Testaments (geschiedenis tussen het oude en het nieuwe testament
in de bijbel, de tijd voor Jezus en dus ook de context waarin Jezus op aarde was)
-Studies in Pastoral Care (vervolg op term 1 en 2)
-Living and Working Cross-Culturally (leven en werken in een andere cultuur)
-Development Studies (theory en ideeen rondom ontwikkelingswerk waarin vooral
de nadruk wordt gelegd hoe we mensen het best kunnen helpen op een manier
waar ze zelf ook echt beter worden en niet afhankelijker van bijv het westen).
Extra vakken van Noortje (worden niet afgesloten):
-Primal religions (oorspronkelijke religies (slechte vertaling...), behandeld heel
erg veel gewoontes en gebruiken over de hele wereld, inclusief hekserij, geesten,
mediums, amuletten, rituelen, voorouder verering/aanbidding, ed.)
-Hinduism (Hindoeisme)
Vakken van Marijn:
-Primal religions and the Spirit world
-Theology of Religions
-Wealth and Poverty and Gender issues (zelfde als Noortje, met als toevoeging
sexe problematiek, verschillen tussen man en vrouw in religies ed.)
-Biblical Interpretation (Bijbelse interpretatie, manier(en) om de Bijbel te
interpreteren)
-Development Studies
-Islamics (Islam godsdienst)
-Living and Working Cross-Culturally
Extra vakken van Marijn:
-Hindoeisme
-Between the Testaments
groet,
Marijn
13 jan 2009 - Eerste vliegles voor Noortje

Happy Birthday for tomorrow
Happy Birthday today
Happy Birthday for yesterday
Met zulke wensen 3 dagen achter elkaar voelde ik (Noortje) me natuurlijk
helemaal jarig!Ik heb veel leuke kaartjes, chocolade en e-cards gekregen, super
bedankt! Vrijdagavond heb ik mijn verjaardag op een Engelse manier gevierd,
door met een groep studenten/vrienden uit eten te gaan in een India’s Restaurant.
Wat dan gebruikelijk is dit “going Dutch” te doen (op z’n Nederlands) -> kortom
iedereen betaald zijn eigen eten ;)Marijn had een heel speciaal cadeautje
georganiseerd; namelijk mijn eerste vliegles (waarschijnlijk ook de laatste). Ik had
een paar keer over gehad, dat ik hoopte dat ik wel in een klein vliegtuigje zou
durven en dat ik geen maag problemen zou krijgen. Het is vrij essentieel dat ik
geen vliegangst heb, aangezien hij hele dagen in kleine vliegtuigjes zal vliegen in
de toekomst. Strategisch erg handig van Marijn dat hij mij een vliegles gaf, want
dat betekende dat ik links in de pilotenstoel zat en het vliegtuig mocht sturen
(alle andere ingewikkelde dingen zoals communicatie met de verkeersleiding en
de motor, gas en neusregeling deed de instructeur).Ik mocht het vliegtuig met
handen en voeten besturen, dus ik had geen enkele kans om over angst na te
denken, het vliegtuig in goede banen leiden was net iets belangrijker!Het was
echt super ga

af om te doen en stiekem is een vliegtuig beter bestuurbaar dan ik dacht (ook wel
een gerustellende gedachte). Ik heb enorm genoten -> we moesten heel laag
vliegen (800 voet) omdat er lage bewolking was, daardoor kon ik echt super goed
naar beneden kijken en huizen, wegen en dieren bekijken. Marijn paste er
jammer genoeg niet bij, maar heeft vanaf de grond foto’s en wat filmpjes kunnen
maken. Ik snap wel dat het bij Marijn kriebelt om te gaan vliegen. Al denk ik dat ik
me toch maar bij mijn eigen proffesion houd; lesgeven!
Groetjes Noortje
03 jan 2009 – Terug in Engeland
Allereerst via deze weg iedereen de BESTE WENSEN VOOR 2009!
Na twee weken Nederland zijn we gisteren weer aangekomen in Gloucester. De
tijd in Nederland is echt fantastisch geweest en voorbij gevlogen. We hebben heel
erg veel vrienden en familie kunnen ontmoeten en spreken. Vanaf maandag gaan
hier de colleges weer beginnen en krijgen we de laatste cijfers van afgesloten
vakken terug.
Als we nu terug kijken op 2008 zijn er veel leuke, maar helaas ook minder leuke
dingen gebeurd. Wat onze plannen met MAF betreft is 2008 misschien wel een van
de belangrijkste jaren geweest, waar we God heel erg dankbaar voor zijn. In 2008
zijn we aangenomen door MAF Nederland, hebben we een Bijbelschool gevonden,
hebben we allebei onze baan opgezegd, is er een Thuis Front Commissie (TFC)
opgericht om ons te ondersteunen, zijn we naar Engeland vertrokken en als klap

op de vuurpijl zijn we aangenomen door de vliegschool in Canada. Ook 2009
beloofd, als God het wil, weer een enerverend jaar te worden. Via deze plaats
willen we ook iedereen bedanken die ons zowel praktisch, door gebed en/of
financieel heeft gesteund.
13 dec 2008 - Kerst in Nederland
Tijdens onze kerstvakantie zijn we in Nederland voor twee weken van 17
December tot 2 January.
Afgelopen vrijdag was onze laatste lesdag en hebben we ook de laatste essays
ingeleverd. Tijdens de vakantie moeten we bedenken welke vakken we volgende
term willen gaan volgen. We hebben erg veel zin om onze familie en vrienden
weer te zien.
06 dec 2008 - Sinterklaas

Heel speciaal we hebben hier in Engeland Sinterklaas gevierd.
Er zijn hier vijf gezinnen met kinderen en in totaal 22 Nederlanders, dit waren er
genoeg voor Sinterklaas om deze kant op te komen.
’s Middags hebben we het feest gevierd voor de kinderen in het familie huis (een
heel groot huis waar de meeste families met kinderen wonen). Voor elk kind
hadden we een cadeautje gekocht (en ingepakt in kerstpapier). Alle kinderen
waren uitgenodigd en zo waren er Japanse, Afrikaanse en Indische kinderen die
naast de Nederlandse hun cadeautjes in ontvangst namen. Natuurlijk hadden we

duidelijk uitgelegd dat Sinterklaas een goede man is en cadeautjes geeft aan
kinderen op zijn eigen verjaardag. Daarna kregen de kinderen een handje
strooigoed van de witte piet en was het spelen geblazen. Kortom het was gezellig
en een succes.

Ook voor de volwassenen was er een kans om iets van de Nederlands cultuur te
proeven (letterlijk en figuurlijk). Eerst werd het lied “Sinterklaasje kom maar
binnen met je knecht, aangeleerd, waarop vervolgens Sinterklaas binnen kwam op
een driedelig paard waarvan Marijn het laatste gedeelte op zich nam. Daarna nam
de Sint (Marcel) de tijd om in dichtvorm het collegeleven te bespreken, waarbij
subtiele vermaningen en adviezen gegeven werden. Iedereen bracht een
cadeautje van 1 pond mee, waarmee we het afpakspel deden en de derde
eigenaar het cadeautje mocht houden. Het spel begon rustig iedereen pakte een
eigen cadeautje, totdat de eerste af begon te pakken. Echt ontzettend gelachen!
Er was ook warme chocolademelk, strooigoed en echt Hema chocoladeletters in
alle kleuren.
groet, Noortje
16 nov 2008 - Congratulations, you're a Prairie School of Mission
Aviation Student
Gisteren ontving ik een mailtje met bovenstaande titel. Ik (en daardoor Noortje
ook) is/zijn aangenomen door Prairie, de vliegschool, in Canada. Als alles goed

verloopt gaan we daar half augustus 2009 voor een schooljaar naartoe. Ik zal daar
fulltime aan het vliegen en leren vliegen zijn en Noortje wil gaan proberen om
daar les te geven. We zijn God erg dankbaar dat ook deze deur weer voor ons is
geopend.
Prairie is gestationeerd in Red Deer, Alberta. Dit is in west Canada, ten oosten van
de Rocky Mountains, ongeveer halfverwege Calgary en Edminton.
website van Prairie: http://www.prairie.edu/psma/psma.htm
groet Marijn
Oud Nieuws
Om een beetje een indruk te geven weke vakken we hier allemaal volgen,
hieronder de vakken die we vanaf september tot de kerst hebben gevolgd:
Marijn:
- Introductie Oude Testament
- Cross Culturele Communicatie/ Contextualized theology
- Nieuw Testamentisch Grieks
- Bijbelstudie methodes
- Teams (werken in Internationale teams)
Extra (teld niet mee):
- Genesis 1-11 en de Psalmen
- Jesaja
Noortje:
- Introductie Oude Testament
- Cross Culturele Communicatie/ Contextualized theology
- Children Ministry
- Pastoral Care/hulp
- Developing Spirituality
- Teams (werken in Internationale teams)
Extra:
- Kerk geschiedenis wereldwijd
- Handelingen en de brieven van Paulus

