
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 april 2022: 
Psalm 8 : Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven 
hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?  
Het blijft bijzonder om te vliegen. Ik verwonder me over de wolkenluchten en geniet erg van de mooie 
schepping die ik zie boven en onder me. Lof aan de Schepper! Afgelopen tijd ben ik minder in de lucht 
geweest en meer de boeken ingedoken om mijn commerciële brevet te halen. Van de 13 vakken moet ik 
nog 1 examen doen. Daarna kan ik na de zomer verder met de praktijktraining om zo mijn instrumentrating 
te halen. Hiermee is het mogelijk om zonder zicht naar buiten van A naar B te vliegen. 
  
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: 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en gebeden. 
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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 
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