
 
 
 
 
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 jaar is een bijzonder jaar geweest waarin ik ondanks de coronabeperkingen toch nog heb 
kunnen vliegen en mijn hbo-studie heb afgerond. In het begin van het jaar heb ik mijn Night Rating gehaald 
waardoor ik nu ook ’s nachts mag vliegen. Tijdens mijn afstuderen in Ethiopie heeft het vliegen even 
stilgelegen. In de zomer heb ik veel kunnen vliegen, zowel tijdens vliegkampen met MAF-instructeurs als 
de GEB-vluchten. GEB-vluchten zijn Guided Experience Building vluchten wat inhoudt dat ik vluchten naar 
uitdagende bestemmingen vlieg om zo ervaring op te doen. Zo ben ik met passagiers onder andere naar 
Noord-Frankrijk, de Duitse Waddeneilanden, en naar Krakau in Polen gevlogen. De verschillen in taal, 
landschap en gewoontes maakten het af en toe redelijk uitdagend.  
 
In oktober ben ik begonnen met de theorie voor mijn Air Transport Pilot Licence. Dit brevet is nodig om 
straks bij MAF mensen te mogen vervoeren van A naar B. Het is een intensieve studie die voorlopig ook 
nog even gaat duren maar met het vooruitzicht om straks het beroepsbrevet te halen. Deze maand heb ik 
mijn Post PPL Assignment behaald. Dat is een belangrijke vlucht uitgevoerd met twee assessors (1 MAF-
piloot, 1 piloot Luchtmacht) waarbij ik een scenario moest voorbereiden. Eenmaal in de lucht veranderde 
dat compleet en maakte ze er een hele voorstelling van. Het uiteindelijke rapport was positief. Dit is een 
belangrijke momentopname die naar MAF gestuurd wordt, 1 van de eisen voor sollicitatie. Mooi en 
dankbaar dat God hiermee weer bevestigd dat ik door kan gaan met deze missie! Bedankt voor jullie steun 
in het afgelopen jaar!  
  
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/

