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Nieuwsbrief van de familie Ketelaar 

GebedspuntenWelkom
Voor je ligt alweer de derde nieuwsbrief van de familie Ketelaar. Als thuisfrontcommissie zijn we al
een tijdje onderweg met elkaar en met Marc en Nathalie. Het is echt bijzonder hoe God ons bij
elkaar gebracht heeft (wonende tussen Noord-Brabant en Friesland). We blijven goed op de
hoogte van de stappen die Marc en Nathalie ondernemen en proberen hun hierin te steunen met
als doel hun vliegen met een missie mogelijk te maken. In deze nieuwsbrief lees je hun
gebedspunten en schrijven ze waarom ze uitkijken naar de bijbelschool. Als TFC geven we in deze
nieuwsbrief graag een toelichting op het steunfonds van Marc en Nathalie. 

Vliegopleiding 

Een financieel gezond steunfonds

Door de TFC

Door Marc & Nathalie

Door de TFC

De familie Ketelaar zal voor hun levensonderhoud tijdens uitzending
afhankelijk worden van giften. Het levensonderhoud van Marc, Nathalie en
de kinderen wordt tijdens uitzending betaald uit hun steunfonds. Maar ook
in de voorbereiding op uitzending wordt er op enkele momenten al een
beroep gedaan op dit steunfonds. Op dit moment zijn de kosten voor
uitzending nog niet gedekt. Daarom willen we je vragen om een structurele
financiële gift te geven. Via www.maf.nl/ketelaar kun je een donatie
doorgeven. Met jouw gift help jij Marc en Nathalie helpen! 

We danken dat Marc zijn ATPL
theoriestudie volledig behaald heeft.

We danken dat de kinderen het goed
hebben op school en op de

kinderopvang.
We bidden voor structurele financiële
ondersteuning door organisaties of

bedrijven.
We danken dat we rust en

saamhorigheid mochten ervaren in de
drukke septembermaand.

1.

2.

3.

4.

In juli had Marc de laatste zitting voor zijn ATPL theoriestudie. Uiteindelijk heeft hij nog een laatste
herkansing mogen maken in Wenen. Deze reis was zowel uitzonderlijk als wonderlijk te noemen en
we zijn heel erg dankbaar en blij om te kunnen zeggen dat Marc ook de laatste examens heeft
gehaald. Soli Deo Gloria! Marc is vervolgens doorgegaan met praktijklessen voor zijn Instrument
Rating brevet. Ook dit brevet heeft hij inmiddels mogen halen! Eind september is hij vervolgens
gestart met de lessen voor het Commercial Pilot License (CPL). Hij hoopt deze opleiding in oktober
af te ronden, waarmee een groot gedeelte van de Nederlandse vliegopleiding behaald is. In het
voorjaar van 2023 hoopt Marc te starten met de High Performance training. Om de vliegopleiding
volledig af te ronden moet er als laatste nog een standaardisatievliegtraining van een aantal
maanden in het buitenland gevolgd worden. 

Lopende acties
Er is een fantastische actie voor ons
opgezet: een wijn-actie! Er zijn twee

mooie rode wijnen, twee heerlijke witte
wijnen en een biologische Prosecco

geselecteerd. 
 

Uitgebreide informatie over de wijnen vind
je op onze website:

www.vliegenmeteenmissie.com/wijnactie
 

Bestel voor 28 oktober een flesje of een
doos (6 flessen) via het bestelformulier op

onze website of scan hiervoor de QR
code. De opbrengst van deze actie komt
geheel ten goede aan ons steunfonds!



Een hartelijke groet van de familie
Ketelaar!

Marc, Nathalie, Lotte, Thomas en Daniel

Onze route naar bushpiloot voor MAF

Vendelseweg 45
3905 LB Veenendaal

www.
vliegenmeteenmissie

.com

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Ketelaar. De
verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de familie Ketelaar en de TFC, in samenwerking met MAF
Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marc & Nathalie als supporter wilt
ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/ketelaar. Wijzigingen (adres, e-mail,
supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan info@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello.
Vermeld daarbij dat het om de familie Ketelaar gaat.
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Contactgegevens
Door Marc & NathalieUitzien naar de Bijbelschool

De Bijbelschool: All Nations Christian College

2019

Start PPL
vliegopleiding

PPL brevet behaald +
Guided Experience

Building (GEB)
vluchten

Psychologisch
assessment (Marc &

Nathalie) +
selectiegesprek MAF

NL 

ATPL studie behaald
MATC vliegkampen

behaald
IR brevet behaald

Tweede nieuwsbrief

Start CPL brevet
+ IR GEB vluchten +

Voorbereidingen voor
verblijf in VK.

Derde nieuwsbrief

'Op missie'
voorbereidingscursus (10

wkn) aan All Nations
Bijbelschool (VK). Vierde

nieuwsbrief

2019

Zomer 2017 Najaar 2017 Voorjaar 2018

Verlangen werken
voor MAF

Eerste
interessedag bij

MAF

Entry Assessment
MATC

Voorjaar 2019 Zomer 2020

Start ATPL
theoriestudie+ GEB

vluchten +
ervaringsuren

Najaar 2020Zomer 2021 Winter 2020/2021

Studeren ATPL +
vlieguren maken

MATC vliegkampen +
GEB vluchten +
vlieguren maken

Najaar 2021

Post-PPL
assessment +

vlieguren maken
Night Rating

behaald

Winter 2021/2022

Winter 2022

Opstarten TFC
Eerste nieuwsbrief
Studie + examens

ATPL

Voorjaar 2022

Studie + examens
ATPL en start

Instrument Rating (IR)

Zomer 2022 Najaar 2022 Winter 2022/2023

High Performance
vliegtraining +

tropenkeuring +
Hostile Environment
Awareness Training 

Voorjaar 2023Zomer 2023

Selectiegesprek MAF
International

Voorbereidingen voor
uitzending

Najaar 2023

Standaardisatietraining

De laatste weken lijkt ons leven in een stroomversnelling te zijn geraakt. De vliegopleiding loopt op
zijn einde, ons huis staat in de verkoop, uitzendbudgetten worden besproken en we zijn voor
verschillende sportclubjes en kinderopvang afspraken aan het maken om drie maanden 'pauze' te
kunnen nemen van de verplichtingen. We kijken er ontzettend naar uit om met het hele gezin naar
Engeland te gaan om samen te studeren en te groeien. Maar ook om bij wijze van proef Nederland
voor een lange, maar tegelijkertijd ook korte periode even achter ons te laten. We vinden het leuk
om te kunnen zeggen dat we maar liefst drie (aspirant) docenten hebben gevonden die als 'family
friends' bereid zijn om met ons en andere Nederlandse gezinnen mee te gaan naar de Bijbelschool.
In de tijd dat wij als ouders les hebben, geven deze family friends onze kinderen les met materialen
van hun eigen basisschool uit Nederland. Christianne Visser en Marlieke Doorn zijn allebei
derdejaars pabo-studenten aan de VIAA Hogeschool in Zwolle en zullen de opvang en het
onderwijs van jongste kinderen op zich nemen. Martha Bals is docent aan de Driestar in Gouda en
zal het onderwijs aan de oudste kinderen gaan geven. Lotte, Thomas en Daniel zullen voornamelijk
bij Christianne en Marlieke zijn. Vanzelfsprekend zijn we heel erg blij en dankbaar voor deze drie
vrouwen die hun tijd, liefde en aandacht vrijwillig willen geven en deze uitdaging aan willen gaan. 

Vanaf januari tot en met maart 2023 is ons huis in Nederland te huur. Bent of kent u iemand die in
Veenendaal voor deze periode een woning zoekt? Dan horen wij dit graag.

Door Marc & Nathalie

Uitzending naar ...


