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Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn
iets te denken, als was het uit onszelf,
maar onze bekwaamheid is uit God.
- 2 Korinthe 3:5

Het blijft vreemd voelen om een nieuwsbrief over onszelf te schrijven. We begrijpen dat het goed is wat te delen van
ons traject. Tegelijk gaat het niet om onze naam, maar om de verheerlijking van onze goede God. Hoe Hij door alles
heen helpt en zorgt, in elk stapje. Door deze nieuwsbrief heen leest u over zaken die goed gaan en waarvoor we God
danken. Maar ook over zaken die de nodige moeite kosten, daar bidden we voor. We vinden het fijn als u hierin mee
dankt en bidt. Hierom hopen we naast deze nieuwsbrief een gebedsbrief te gaan delen met mensen die voor en met
ons willen danken en bidden. Wilt u hierin meedoen? Stuur een mail naar tfc@geensefamily.com of bel ons. Het lijkt
ons fijn om zo met elkaar Hem in dankzegging onze zorgen en vreugden voor te leggen.
Het is de afgelopen maanden druk geweest. Een rollercoaster van nieuwe ervaringen. Veel daarin is mooi. We kijken
ernaar uit om straks te gaan en zo invulling te geven aan het werk dat God van ons vraagt. Ook zijn er de nodige
uitdagingen. Je denkt in zo'n tijd veel meer na over de vanzelfsprekende dingen die in de nabije toekomst niet meer
zo vanzelfsprekend zullen zijn. Je geniet hierdoor bijvoorbeeld intenser van iets kleins als de prachtige tulpen in de
tuin. Het mooie van zo'n periode is dat het je ook dicht bij de Heere houdt. In elk stapje zien we dat Hij helpt en zorgt.
In deze nieuwsbrief leest u meer over het belang van het Informatie Technologie (IT) werk bij MAF. Ook vertellen we
over onze geplande tijd op All-Nations in Engeland en wat Nathan en Chloé ontdekken en van het proces vinden. In
onze nieuwsbrieven gebruiken we zogenaamde QR-codes. Deze kunt u gemakkelijk met uw telefoon scannen om zo
meer informatie over een bepaald onderwerp krijgen.
Geen piloot
Wordt Marien dan piloot? We hebben die vraag al heel wat keren
gekregen. En logisch natuurlijk, want MAF staat bekend om zijn
vliegwerk. Het is bij al die vliegbeelden vaak onzichtbaar wat er
allemaal aan operatie nodig is voordat het vliegtuig ook echt
veilig, effectief en efficiënt vliegt. Dat maakt het direct ook lastig om gevoel te
geven bij hoe belangrijk alle 'schaduwfuncties' zijn bij MAF. Zo dus ook de rol
die Marien als IT Manager hoopt te gaan vervullen. Zonder een goede ITinfrastructuur wordt het vliegen bijna onmogelijk. Om daar een beeld bij te
geven, maakte een piloot een filmpje waarin hij dit graag aan u uitlegt. Kijk op https://youtu.be/LWDyIcnCGhw of scan
de QR-code. Naast het ondersteunen van het vliegwerk zorgt MAF met IT ook voor ondersteuning van kerken, scholen
en andere organisaties. Hierdoor kan bijv. internetscholing plaatsvinden voor de opleiding van predikanten (foto). IT
zorgt voor stabiel internet, een laptop en uitleg bij het gebruik van de laptop. Het kunnen gebruiken van internet is
daarin zeker niet vanzelfsprekend. Zo moet Papoea momenteel werken met heel traag internet via de satelliet omdat
een onderwatervulkaan de kabel die Papoea van internet voorziet, heeft doorgesmolten.

Volgende stap
Er komt heel wat bij kijken voordat we klaar zijn om te vertrekken. Banen opzeggen, honderd-en-een formulieren
invullen, verzekeringen regelen, scholing plannen voor de kinderen, tropenkeuring, vaccinaties, veiligheidstraining,
testament en voogdij goed regelen, afscheid nemen van spullen en een deel klaar maken voor verscheping. Elk stap
heeft zijn eigen uitzoekwerk, gedachten en verrassingen. Omdat het best veel is, leren we een beetje met de dag te
leven en te plannen.
Onze volgende grote stap is de missionaire school in Engeland. D.V. 22 september zullen de
lessen starten en (afhankelijk van de coronamaatregelen) zullen we kort daarvoor afreizen.
Tot voor kort was het mogelijk dat Nathan en Chloé daar naar de plaatselijke basisschool
zouden gaan. Door de Brexit is dat nu veranderd en betaalt de Engelse overheid geen
schoolgeld meer voor buitenlandse kinderen. We zijn daarom direct op zoek gegaan naar
een juf of meester die Nathan en Chloé straks thuisonderwijs kan geven. Het mooie is dat
zoiets dan tegen onze verwachting in, in no-time geregeld is. Begin december hopen we de
school af te ronden en weer terug te komen naar Nederland. We hopen (wanneer de
financiële steun voldoende is) binnen een maand weer te vertrekken naar achtereenvolgens
Amerika en Salatiga (Java) voor de taalschool. Zo reizen we in een jaar tijd door heel wat
'andere landen'. Hier bereiden Nathan en Chloé zich op hun manier ook op voor. Lees maar
mee wat Nathan er allemaal van vindt :
Ik heb veel zin in de jungle met de dieren. Misschien doen we dan wel een papagaai als huisdier.
Een slang vind ik nog een beetje eng omdat die giftig is. Ik doe ook een spreekbeurt over
MAF in de klas. Ook vind ik het leuk dat ik Lotte heb gezien. Die gaat ook naar Papoea en is
ongeveer even oud. En we doen met Linda werkjes uit het boek 'op reis naar Anderland' en ze
praat met ons over allerlei dingen. Verder oefenen we om Engels te kunnen praten. Papa en
mama lezen soms uit een Engelse kinderbijbel voor. En ik vind het ook leuk dat ik straks met
de boot en het vliegtuig ga. Eigenlijk vind ik alles leuk, ook dat het er altijd warm is in
Indonesië. Er is vast ook wel een strand.
Afhankelijkheid
Net als in de vorige nieuwsbrief willen we afsluiten door te benadrukken dat we hard werken om klaar te zijn voor
vertrek en uitzending. Maar dat al dat werk alleen zin heeft wanneer God Zijn zegen daarover geeft.
We willen u daarom vragen om met ons te bidden of God ons werk wil zegenen en dat Zijn Koninkrijk zo mag worden
uitgebreid tot aan het uiterste van de aarde.
We hopen dat we u in deze nieuwsbrief een beetje een inkijkje hebben kunnen geven in wat ons bezig houdt. Mocht
u er vragen over hebben of wat meer willen weten? Neem dan gerust contact met ons op.
Hartelijke groet!
Marien, Marieke,
Nathan & Chloé Geense
Het is belangrijk om te weten dat we u na deze nieuwsbrief alleen nog een nieuwsbrief
toesturen wanneer u zich hier zelf voor heeft aangemeld. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen?
Dan kunt u zich abonneren via de QR, het bijgevoegde formulier of via www.maf.nl/geense.

Vanuit de TFC
Na het verschijnen van de eerste nieuwsbrief hebben we twee nieuwe TFC-leden mogen
verwelkomen: Mirna Melis en Walter Kaan. We zijn heel blij dat de TFC-bezetting nu op volle
sterkte is. Rond Moederdag hebben we als TFC een eerste actie georganiseerd, waarbij u
een ontbijt of DIY droogbloemenring kon bestellen. Dankzij de vele bestellingen en
sponsors is er 1600 euro bij elkaar gebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Als TFC denken we ook na over nieuwe acties om nog meer van de financiële middelen
die nodig zijn bij elkaar te verzamelen. U zult daar binnenkort meer over horen.
20 mei zijn we met de TFC een dagje naar Teuge geweest. We hebben daar met medewerkers
van MAF gesproken en een rondleiding gekregen. Een mooie dag om op terug te kijken.

Volg ons via:
@geensefamily
@geensefamily
geensefamily.com

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

Beste familie, vrienden en bekenden van Marien & Marieke Geense,
Als Thuisfrontcommissie willen we uw aandacht vragen voor het volgende.
Marien & Marieke zijn door Mission Aviation Fellowship (MAF) geselecteerd om te worden uitgezonden. Daarvoor
zijn zij zich nu aan het voorbereiden. Voor de uitzending zijn zij volledig afhankelijk van giften.
Bij de eerste nieuwsbrief zat een reactieformulier waarin u kon aangeven hoe u de nieuwsbrief van Marien &
Marieke kunt blijven ontvangen en hoe u hen financieel kunt steunen. Veel mensen hebben hierop gereageerd en
daar zijn we heel blij mee, want de voorbereiding is al gestart!

Het streefbedrag is echter nog niet bereikt!
Mocht u nog geen financiële steun hebben toegezegd, dan doen we in deze brief een beroep op u: wilt u dit nog
eens overdenken?
Voor een gezonde financiële basis willen wij u vragen een vaste toezegging te doen via onderstaande machtiging.
Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een maandelijkse bijdrage. Voor de begroting geeft dit een goede spreiding
van inkomsten en wellicht kunt u makkelijker een klein bedrag per maand missen dan jaarlijks een groter bedrag.
Eenmalige giften zijn (uiteraard) ook van harte welkom. Elke gift o.v.v. Steunfonds Geense komt voor 100% ten
goede aan de ondersteuning van de opleiding en uitzending van Marien & Marieke. Bovendien zijn uw giften
fiscaal aftrekbaar! U kunt zich ook opgeven via www.maf.nl/geense.
Wilt u wel de nieuwsbrief ontvangen, maar niet financieel steunen, vult u dan alstublieft óók het
reactieformulier in? Als we begin augustus a.s. nog geen reactie van u hebben ontvangen, dan
zullen we uw postadres verwijderen uit ons verzendbestand.
Alvast heel hartelijk bedankt!
Vriendelijke groeten, de Thuisfrontcommissie Geense

 …………………………………………………………………………………………………………………………
Machtiging
Ja, ik word supporter!
Ik geef toestemming aan
MAF Nederland om (doorlopende)
incasso-opdrachten te sturen naar mijn
bank om het bedrag van mijn rekening
af te schrijven en aan mijn bank om
(doorlopend) het bedrag van mijn
rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van MAF Nederland en ga
akkoord met de privacy voorwaarden
(www.maf.nl/privacy) en het ontvangen
van MAF Luchtpost. Als ik het niet eens
ben met een afschrijving kan ik deze
laten terugboeken (neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden). De
bedragen worden rond de 27e van de
maand afgeschreven. MAF verwerkt
persoonsgegevens ten behoeve van
haar administratie, fondsenwervende
programma's en om te informeren over
haar activiteiten. Als ik op deze
informatie geen prijs stel kan ik dit op
elk gewenst moment aanpassen in mijn
persoonlijk profiel op mijn.maf.nl

Deze antwoord bon kunt u
zenden naar:
MAF Nederland
Antwoordnummer 5533
7390 ZX Twello

Ik ontvang graag het kwartaalblad ‘MAF Luchtpost’en de nieuwsbrieven van
Marien & Marieke Geense
De nieuwsbrief per email
De nieuwsbrief per post
Ik geef

eenmalig

Naam:

per maand

Dhr.

Straat:

huisnr.:

Woonplaats:

Postcode:

Telefoon:
Emailadres:
IBAN(rek.nr):
Datum:

SEPA Machtiging
MAF Nederland
De Zanden 57-A
NL-7395 PA Teuge
Incassant–ID NL13ZZZ412311290000

€

Handtekening:

Plaats:

per jaar

Mevr.

MAF Internationaal
MAF verzorgt luchtverbindingen in zo’n 29 landen ter wereld. In totaal zijn er wereldwijd ruim 130 vliegtuigen
beschikbaar om ingezet te worden voor lokale kerken, zendings- of hulpverleningsorganisaties. De gebieden waar
MAF werkt, zijn vaak ontoegankelijk en niet zelden onveilig. In veel gevallen is de vliegdienst van MAF de enige
mogelijkheid om deze gebieden daadwerkelijk te bereiken. Ook assisteert MAF in noodsituaties en verzorgt zij
medische hulptransporten of zelfs evacuaties.
Wat is de rol van MAF Nederland?
MAF Nederland draagt zorg voor de selectie, administratie en begeleiding van MAF zendingswerkers uit
Nederland. Tevens wordt voorlichting gegeven over het werk van MAF wereldwijd en worden fondsen geworven
om het werk mogelijk te maken. Alle giften worden bijeengebracht door trouwe supporters, kerken, scholen,
verenigingen of bedrijven.
Wat kost de opleiding en uitzending van MAF zendingswerkers?
De kosten van een uitzending van zendingswerkers kost, afhankelijk van de gezinsgrootte en het land van
tewerkstelling, ca. € 50.000 tot € 80.000 per jaar. De kosten voor levensonderhoud zijn daarvan slechts een klein
deel. Grote posten zijn bijvoorbeeld vliegreizen, scholing en een internationale ziektekostenverzekering. Al deze
kosten stijgen jaarlijks, o.a. als gevolg van inflatie.
De uitzendingen van MAF zendingswerkers vindt plaats door middel van persoonsgebonden financiering. De
ondersteuning voor de zendingswerkers wordt vooral geworven uit het thuisfront en de thuisgemeente.

Voor meer informatie kunt u schrijven of bellen naar:
MAF Nederland
Postbus 7
7390 AA Twello
055 741 00 17
info@maf.nl

Thuisfrontcommissie
Wilco Neeskens
06-53896717
tfc@geensefamily.com

Marien en Marieke
De Veilingmeester 16
4421 GX Kapelle
06-22509849
marienenmarieke@
geensefamily.com

