MISSION AVIATION FELLOWSHIP
Komende zondag collecteren we weer voor de stichting Mission Aviation Fellowship. Ook wel bekend als de MAF.
Volgens het overzicht van structurele doelen staat dit doel sinds 2011 regelmatig (vrijwel jaarlijks) op het
collecterooster. In deze diaconale column wat meer achtergrond over deze stichting. Vanzelfsprekend is meer
informatie ook terug te vinden op www.maf.nl.
NIEMAND IS ONBEREIKBAAR VOOR GODS LIEFDE
Met deze pakkende slogan start de MAF hun uitleg over de stichting. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen
zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen
en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde! Met 130 vliegtuigen ondersteunt de MAF
wereldwijd ongeveer 1000 kerken en hulporganisaties met het transport van personen en goederen. De MAF helpt
hen als:
-

Elke seconde telt. Elk mensenleven telt! Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische
noodsituatie.
Er slechte wegen zijn. Vaak zijn de wegen in afgelegen gebieden slecht en in de regentijd onbegaanbaar.
Grote afstanden moeten worden overbrugt. Dorpen liggen soms ver uit elkaar of er zijn geen wegen
vanwege bergen of oerwoud.
Tijdsbesparing. 45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd nodig om uit te
rusten van de reis.
Gevaar. De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de weg risicovol.

VERHAAL (INGEKORT)
Op de internationale website zijn veel verhalen/getuigenissen te lezen over de impact die het werk van de MAF
heeft. Een van de recente verhalen (Juni 2019) gaat over Stephen en Carolyn Crocket. Zij werken al 19 jaar in
Papoea onder een lokale stam en hebben hier een medische kliniek en school geopend. Op de school leren de
kinderen onder andere Indonesisch spreken, de officiële handelstaal, en ze worden in aanraking gebracht met het
evangelie. En het werk mag vrucht hebben. “We zien de ‘Moi’ stam het Woord van God tot zich nemen en hen
groeien in het geloof.” In de kliniek wordt aandacht besteed aan het uitleggen hoe je ‘gezond moet leven’. Maar ook
worden er ziekten behandeld en mensen ingeënt. Hulp verlenen aan mensen gaat echter niet zonder meer. In veel
stammen wordt ziekte nog als straf of vloek gezien. Ook op dat terrein is Gods Woord van waarde geweest: “Toen
de fundamenten van Bijbelse kennis waren gelegd was de basis voor verandering aanwezig”. En ook de MAF heeft
plek in dit verhaal. “Zonder de MAF, kunnen wij hier niet zijn, kunnen we de kliniek niet draaiend houden”.
WERKEN BIJ DE MAF
Tot mijn verbazing vond ik maar liefst 51 open vacatures op de (internationale) website van de MAF. Naast vliegers
is er behoefte aan onder andere mensen in de Accountancy, Onderhoud, Project management, IT, Training en
Logistiek op diverse plaatsen in de wereld. Dit is ook niet verwonderlijk als je je realiseert dat er maar liefst 1400
mensen werkzaam zijn voor de MAF in 37 verschillende landen. In de wervingstekst staat: “Het echte avontuur
begint als je in geloof op God een stap durft te zetten; als je in vertrouwen op Hem deze weg durft te gaan. Het is
zeker niet makkelijk om je comfortzone te verlaten. Maar als je met MAF in zee gaat, om hulp te bieden aan de
meest afgelegen bevolkingsgroepen ter wereld, dan mag je een levensavontuur tegemoet zien!”. Ook als een baan
niets voor u/jou is, roept de website op om mee te leven. “Bid voor nieuwe medewerkers”, zo luidt de oproep.
Namens de diaconie van de Oude Kerk,
Peter van de Poel

PS: Sinds kort zijn de meeste diaconale columns op de website van de Oude Kerk terug te vinden. Ze staan onder
het kopje Gemeenteleven > Overig > Diaconale columns.

