
 
 
 
In dit stukje wil ik jullie informeren over mijn missie bij de MAF. 
Het is mijn verlangen dat mensen in afgelegen gebieden bereikt worden met het Evangelie en de hulp die 
daar ter plekke nodig is. In afhankelijkheid van God en samen met jullie hoop ik deze missie waar te 
maken. 
 
Afgelopen tweede Pinksterdag hebben we elkaar als gemeente mogen ontmoeten in de pastorietuin met 
prachtig weer. Met een aantal enthousiaste vrijwilligers hebben we patat gebakken en ijs verkocht 
waarvan de opbrengst bestemd is voor mijn opleiding tot MAF-piloot.  Inmiddels heb ik ook weer 
verschillende vluchten voor mijn opleiding kunnen maken en hoop ik deze zomer met mijn theorie te 
beginnen voor het beroepsbrevet. Dit is een behoorlijke klus waar veel taaie theorie aan bod komt. Als dit 
er eenmaal op zit is het zaak om vliegervaring te blijven opbouwen om zo uiteindelijk mijn Instrument 
Rating te kunnen behalen dat een belangrijk onderdeel is van mijn beroepsbrevet. Zin om deze zomer mee 
te vliegen? Dat kan! Voor meer informatie, stuur mij een appje of belletje: 0630689634.  
  
Wilt u mij helpen om in de lucht te blijven als MAF-piloot in opleiding?  
U kunt helpen door te bidden voor mij, mijn opleiding en de MAF.  
U kunt mij financieel ondersteunen door een maandelijkse bijdrage of eenmalige gift: 
 
NL83RABO0160215595 
Ten name van Diaconie Herv. Gemeente Goudswaard 
onder vermelding van MAF Jesse Barendregt  
 
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.jessebarendregt.nl 
Hier vindt u ook actuele informatie met beeldmateriaal omtrent mijn opleiding.  
 
 
De Mission Aviation Fellowship (MAF) is met 130 vliegtuigen de grootste onafhankelijke non-profit 
vliegorganisatie ter wereld. Gods Woord en Liefde op de meest efficiënte en effectieve manier brengen in 
de uithoeken van de aarde is al meer dan 60 jaar de missie van MAF. De MAF is een interkerkelijke 
organisatie en werkt samen met kerken en hulporganisaties. Op deze manier worden dagelijks duizenden 
hulpverleners, zendingswerkers en zieke mensen rekenen op een veilig en snel luchttransport. Waar hulp 
over de weg te lang duurt of onmogelijk is, biedt MAF hulp. 
 
Jesse Barendregt 
 
 

 

https://www.jessebarendregt.nl/

