
Met	 het	 behalen	 van	 de	ATPL	 theoriestudie,	de	 Instrument
Rating	aantekening,	het	volgen	van	verschillende	vliegkampen,
het	 maken	 van	 heel	 veel	 vlieguren	 en	 GEB	 vluchten	 en	 het
behalen	 van	 het	 Commercial	 Pilot	 License	 is	 	 de
praktische	vliegopleiding	dit	jaar	nagenoeg	afgerond.

Terwijl	 Marc	 een	 groot	 gedeelte	 van	 zijn	 tijd	 in	 de	 lucht	 heeft
doorgebracht,	 is	 Nathalie	 in	 2022	 naast	 haar	 baan,	 de	 zorg	 en
organiatie	rondom	de	kinderen	en	het	huishoudelijke	werk	in	huis
(waar	nooit	 een	einde	aan	 lijkt	 te	 komen	 ;-)	 ook	druk	geweest
met	de	opmaak	en	het	schrijven	van	de	nieuwsbrieven,	het
onderhouden	van	de	 Instagrampagina	en	de	website.	Maar	ook
met	de	praktische	uitwerking	van	de	verkoop	van	ons	huis,	het
uitzoeken	en	opruimen	van	spullen	die	we	niet	meer	gebruiken,
het	 werven	 van	 geschikte	 docenten	 voor	 de	 kinderen	 in
Engeland,	het	contact	onderhouden	met	verschillende	mensen
en	 instanties	 die	 op	 de	 hoogte	 gehouden	 moeten	 worden	 van
onze	uitzending	en	het	regelen	van	andere	praktische	zaken.
Er	schuilt	een	hoop	werk	achter	een	gedegen	voorbereiding!

In	het	begin	van	2022	zijn	we	gestart	het	werven	van	leden	voor
een	thuisfrontcommissie.	We	zijn	verwonderd	wat	er	allemaal
al	door	deze	groep	tot	stand	 is	gebracht.	Het	 is	een	fijne	groep
met	betrokken	mensen	en	een	hecht	team	aan	het	worden.	Door
onze	 TFC	 zijn	 maar	 liefst	 zeven	 sponsoracties	 opgezet	 of
begeleid.	

Zoals	je	ziet	is	er	in	de	groep	nog	plek	voor	twee	personen.	Wil
je	 in	 2023	 dichtbij	 onze	 missie	 betrokken	 zijn	 en	 in	 een	 leuk
team	samenwerken?	Laat	het	gerust	aan	ons	weten.	

Naast	 praktisch	 toewerken	 naar	 uitzending,	 hebben	 we	 ook
geestelijke	stappen	gezet.	Mentaal	toewerken	naar	uitzending,	is
niet	 altijd	 even	 makkelijk	 en	 gaat	 met	 een	 lach,	 traan	 en
gebed.	Vaak	hebben	we	veel	gelachen,	maar	soms	kost	het	ook
spanning	en	verdriet.	De	updates	en	vliegverhalen	klinken	vaak
prachtig,	 maar	 het	 leven	 is	 gewoonweg	 niet	 altijd	 even
rooskleurig.	 We	 zijn	 erg	 dankbaar	 dat	 er	 veel	 mensen	 zijn	 die
voor	ons	klaar	willen	staan	en	met	ons	meedenken,	meeleven	en
voor	ons	bidden.	

Lotte,	Thomas	en	Daniel	wensen	 jou	een	 leuk	kerstmis	en	veel
sneeuw	toe!	 Samen	 zijn	 ze	 dol	 op	 het	 nummer	 van	 Sela:	 een
kerstnacht	boven	Bethlehem.	Lotte	en	Thomas	kunnen	het	bijna
helemaal	meezingen.	Daarom	vinden	we	het	leuk	om	dit	nummer
bij	de	kerstgroet	in	te	sluiten.	

Instagram Facebook

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.

Kerstgroet	van	de	familie	Ketelaar

Dankjewel
Beste	lezer,

We	willen	je	enorm	bedanken	voor	je	steun	en	support	aan	ons	in	het	afgelopen	jaar.	We	wensen	jou	hele	fijne	kerstdagen	een
een	prachtig	2023	toe.	Wij	zien	uit	naar	wat	er	in	2023	mag	komen	en	we	hopen	dat	jij	bij	ons	betrokken	wil	blijven!

Met	een	hartelijke	groet	van	Marc,	Nathalie,	Lotte,	Thomas	en	Daniel	Ketelaar

Vliegopleiding

Regelwerk

Thuisfrontcommissie

Dankbaarheid

Een	kerstgroet	van	Lotte,	Thomas	en	Daniel

Ere	zij	God,	hoog	in	de	hemel.	Vrede	hier	op	aarde.	Laat	ons	zingen	door	de	eeuwen,	engelen	en	mensen
samen.

(Sela	-	Kerstnacht	boven	Bethlehem).

We	zien	uit	naar...
	

Het	vertrek	DV	2	 januari	2023	naar	de	bijbelschool	 in
Engeland	en	het	wonen	en	studeren	in	de	interculturele
gemeenschap	van	All	Nations.	
Ontdekken	 wat	 in	 2023	 onze	 rol	 in	 Gods	 plan	 mag
zijn,	 waarbij	 we	 hopen	 zicht	 te	 krijgen	 op	 het	 land
waartoe	we	uitgezonden	mogen	worden.

We	kijken	terug	op...
	

Een	 bewogen	 en	 bevlogen	 2022,	 vol	 met	 keuzes	 en
ontwikkelingen	die	we	hebben	moeten	maken.
Een	 jaar	 waarin	 we	 vreugde	 en	 spanning	 hebben
ervaren,	 maar	 waar	 we	 samen	 gezond	 en	 goed	 op
mogen	terugkijken.

	

Contact
Adres	familie	Ketelaar	1	januari	-	31	maart	2023
All	Nations	Christian	College,	Easneye
Ware,	Hertfordshire,	SG12	8LX
United	Kingdom

Marc	&	Nathalie:
info@vliegenmeteenmissie.com

Thuisfrontcommissie:
secretaris@vliegenmeteenmissie.com
	

Steun	ons
Financieel
Jouw	financiele	gift	wordt	voor	de	volle	100%	gebruikt	voor
het	levensonderhoud	van	Marc,	Nathalie	en	de	kinderen.
Een	financiele	gift	geven	en	daarmee	het	werk	van	Marc	en
Nathalie	steunen	kan	door	hier	te	klikken.	

Gebed
Aanmelden	voor	de	gebedswhatsappgroep	kan	door	een
bericht	te	sturen	naar	gebed@vliegenmeteenmissie.com	of
door	hier	te	klikken.

	

Volg	ons	op	sociale	media

Klik	hier	om	naar	de	website	te	gaan

Aftiteling

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede
ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@vliegenmeteenmissie.com	toe	aan	uw	adresboek.
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