
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Update juli 2021: 
Hier weer een berichtje over de voortgang mijn opleiding tot MAF piloot. Deze periode ben ik hard bezig 
met het studeren voor mijn ATPL theorie, waarvan ik het laatste deel deze zomer hoop af te ronden.  
Regelmatig kon ik nog vluchten maken, maar deze waren meestal wel beperkt tot binnen de Nederlandse 
grenzen. Ik heb mooie leerzame tochten gemaakt waarbij ook dorpsgenoten en gemeenteleden getuige 
van zijn geweest.   
Hierbij wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie bijdrage tijdens de ontmoeting afgelopen maand in de 
pastorietuin. Ook een dank je wel voor de hamburgerbakkers en de catering! 
Tijdens het Pinksterfeest hebben we weer kunnen horen dat na de uitstorting van de Heilige Geest we uit 
mogen gaan de wereld in en geroepen worden om God te dienen en Hem te volgen. Wat een voorrecht als 
je daar gehoor aan mag geven! 
 
  
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 en/of nieuwe blogs 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/

