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GebedsonderwerpenWelkom
Wat zijn we dankbaar dat we op het punt aangekomen dat we een nieuwe nieuwsbrief mogen
uitbrengen. En wat fijn dat je de moeite neemt om mee te lezen. We nemen je graag mee in de
ontwikkelingen van de afgelopen tijd én vertellen je ook graag waar we nog hopen aan te komen. 

Vliegopleiding

Vliegkamp
Afgelopen mei is Marc voor de tweede keer op vliegkamp naar Duitsland geweest. Van deze
vliegkampen zitten er drie in de opleiding tot bushpiloot. Op donderdagochtend vroeg vertrokken
ze met 4 vliegtuigen, 8 studenten en 5 instructeurs. Het thema van het vliegkamp was: trainen in
het evalueren van de landingsbaan. In onbereikbare gebieden is het belangrijk om vanuit de lucht te
controleren of je veilig kunt landen en, net zo belangrijk, ook weer weg kunt vliegen Dit doe je door
op verschillende hoogtes over de baan te vliegen om een goed beeld te krijgen van verschillende
zaken. Je controleert o.a. op windrichting en windkracht, de baanlengte, de helling van de baan en
hoe de baan er globaal uitziet. Wanneer er grote kuilen in de baan zitten of obstakels zijn dan is het
niet altijd veilig om te kunnen landen. Je voert daarom voor een mogelijke landing verschillende
controles uit, waarbij je steeds het 'recht verdient om lager te mogen gaan'. Je eerste controles doe
je op 500 voet. Wanneer dat er positief uitziet, vlieg je op 50 voet (dat is +/- 15 meter) vlak langs
de baan. Wanneer dat er nog steeds positief uitziet dan vlieg je op 5 voet over de baan. Dat is dus
nog maar een paar meter boven de grond! Maar op deze manier kun je als piloot een goed
totaalplaatje vormen van de landingsbaan. Als met al was het een ontzettend leerzaam weekend en
is er met het doorlopen van dit programma ook weer een belangrijke stap tot bushpiloot gemaakt. 

Heb je onze nieuwe website al
bekeken?

www.vliegenmeteenmissie.com

Sinds maart staat de vliegopleiding volop in het teken van de Instrument Rating. Op dit moment is
Marc op ongeveer 50% van deze aantekening op zijn brevet. Helaas moeten we melden dat Marc
nog bezig is met zijn ATPL. We hadden gehoopt dat hij deze theorieopleiding, als onderdeel van
het commerciële brevet al behaald zou hebben. Helaas zijn de examens van mei niet gehaald. In juli
staan daarom de laatste herexamens nogmaals ingepland, maar dat is ook de allerlaatste
mogelijkheid om examen te mogen doen (er zijn dan 6/6 zittingen gebruikt). Om alle tijd, aandacht
en focus te hebben op het behalen van de theoretische vakken, hebben we besloten om de
praktijkopleiding even op pauze te zetten. Marc onderhoudt zijn vlieguren, maar stopt de tijd die hij
anders zou steken in het doorlopen van de IR, nu in het studeren voor de ATPL. 

Lopende acties
Sokkenactie 2022

Koude dagen?  Koop een paar warme
sokken en draag op deze manier de

missie van Marc en Nathalie een warm
hart toe. Meer informatie vind je op onze
website: www.vliegenmeteenmissie.com.
Bestellen kan door een e-mail te sturen
naar acties@vliegenmeteenmissie.com

We danken God voor al zijn
zegeningen die we in overvloede

ontvangen. 
We danken God dat we iedere dag
weer mogen opstaan, kunnen uitzien
naar de dag en met frisse moed aan
de slag mogen gaan met dat wat Hij

van ons vraagt om te doen.
We bidden voor kalmte en rust, zodat
we tijd blijven nemen voor het lezen

uit zijn woord. 
We bidden we in tijden van moeite op

Hem blijven terugvallen. 



Laat uw enthousiasme niet
bekoelen. Laat u aanvuren door

de Geest en dien de Heer
Romeinen 12:11

Een hartelijke groet van de familie
Ketelaar!

Marc, Nathalie, Lotte, Thomas en Daniel

Voorstellen thuisfrontcommissie 

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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Onze thuisfrontcommissie bestaat op dit moment uit zeven betrokken mensen. Op onze website
kun je hun contactgegevens vinden. De TFC stelt zich in deze nieuwsbrief graag aan je voor:

Annelieke de Jong - Harrijvan: 
"Als voorzitter wil ik bijdragen met mijn helikopterview aan deze mooie missie én er zo samen
voor gaan!"

Pauline Duijster
"Als secretaris binnen de TFC van Marc en Nathalie ben ik dankbaar dat ik hen mag steunen en
meehelpen hun missie mogelijk te maken. En hierdoor, indirect, ook mee mag werken aan
datgene wat staat in 1 Kronieken 16: Zing voor de HEERE, heel de aarde, breng de boodschap
van Zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken Zijn eer, onder alle volken Zijn
wonderen."

Louis van Vliet 
"Heel graag zet ik als penningmeester in de TFC mijn ervaring en talenten in om de missie van
Marc en Nathalie mogelijk te maken"

Kitty Kalsbeek - Verver
Als  coordinator nieuwsbrieven zal ik Marc en Nathalie ondersteunen, zodat zij mensen kunnen
helpen die in moeilijke omstandigheden leven. Het is een zegen om te mogen doen!

Hans Diederix
Ik neem graag deel aan het TFC van Marc en Nathalie als actiecoordinator omdat het hier ten
diepste gaat over het koninkrijk van onze machtige en barmhartige God waar we samen deel van
uit mogen maken. 

Dick Duijster
Als coordinator voor scholen en presentaties ben ik het contactpersoon voor het basis-,
middelbaar-, vervolgonderwijs en voor kerken wanneer zij presentaties of sponsoracties van/voor
de familie Ketelaar willen houden. 

Paul Nagtegaal
Als gebedscoordinator stimuleer ik het gebed voor de familie Ketelaar binnen de TFC, de
gemeente en de bredere vriendenkring en verzorg ik de verzending van de (digitale) gebedsbrief.  

Wat kun jij doen?

Bid

Doneer

Zet een actie op

Help praktisch mee

Contactgegevens

Annelieke Paul

Hans

PaulineKitty

Dick

Louis

Staat hier binnenkort jouw naam? 
Als bedrijvencoordinator stel je een plan op voor het benaderen van bedrijven voor sponsoring,
ben je verantwoordelijk voor persoonlijke contacten met bedrijven, voorzie je bedrijven van
relevante informatie en ga je op zoek naar bedrijfssponsors voor eenmalige activiteiten. 

Jouw naam?


