
 
 
 
 

ALS CHRISTEN DIENEN  
TOT AAN DE UITEINDEN VAN DE AARDE 

 
Woensdag 20 april spraken Jan Zwart (MAF) en Arie Verburg (zendings-
commissie) over het thema ‘Gods roeping om te dienen tot aan de uiteinden van 
de aarde’. De avond werd georganiseerd door CCA-regio Gouda en werd door 
ruim 70 mensen bezocht. 
  
Ton Vonk Noordegraaf opende de avond met woorden van dankbaarheid. Na twee jaar corona 
is het weer mogelijk om als CCA weer een avond te organiseren. Ook spreekt hij over zorgen 
die er in deze wereld zijn, zoals momenteel de oorlog in Oekraïne.  
Ton heet de sprekers van deze avond, Jan Zwart en Arie Verburg, hartelijk welkom.  
Na dit welkom genieten de ruim 70 aanwezigen van een heerlijk uitgebreid buffet in de 
Schakel te Bergambacht.  
Na de maaltijd krijgt Arie Verburg, lid zendingscommissie Stolwijk, het woord.  
Arie heeft veel samengewerkt met Jan Zwart (MAF) en onder zijn leiding het vliegbrevet 
gehaald.  
Arie gaat aan de hand van een presentatie in op de woorden: onstabiel, onzeker, complex en 
vaag. Het is onze roeping om christen te zijn en als christen te leven. We moeten Gods liefde 
laten zien. Dat is niet altijd en voor iedereen gemakkelijk. Christenen hebben vragen. In de 
kerk kan God door Zijn Geest je helpen om antwoorden te vinden. De kerk heeft daarom een 
boodschap voor de wereld. Jezus vraagt of we Hem willen volgen. 
 

Joh.3: 
Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 

Jan Zwart is jaren MAF-piloot geweest. Hij vloog in Colombia en Equador onder andere voor 
de GZB en de ZGG. Hij ging naar de uitersten van de aarde. 
Jan beleefde daar veel avonturen die door hem op boeiende wijze werden verwoord. 
Momenteel heeft de MAF 130 vliegtuigen. Zij bieden hulp in afgelegen gebieden, de Bijbel in 
eigen taal, noodhulp, medische hulp en ontwikkelingshulp. 
 
Jan Zwart sluit de avond met dankgebed. Iedereen krijgt van het CCA een presentje mee naar 
huis: Draagkracht, 40 avonturen van Nederlands eerste MAF-piloot Jan Zwart.  


