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Het is een understatement om te zeggen dat 2020 
een ‘vreemd’ jaar was. Het coronavirus is het 
gesprek van de dag. Hoewel het dagelijkse leven 
hier niet erg veranderd is, heeft Covid ook ons, op 
verschillende manieren, beïnvloed. Het is goed om 
er dan herhaaldelijk aan herinnert te worden dat 
God regeert en voor Hem niets een verrassing is. 
 
Tot en met maart was het allemaal redelijk gewoon. 
Arjan werd ingewerkt in het vliegen in Papua New 
Guinea (PNG). De kinderen gingen, zoals gepland, 
naar school en zaten al snel in het juiste ritme. 
Aartje hielp bij het settelen in de nieuwe omgeving 
en zorgde voor de twee jongsten die thuis bleven. 
Begin maart hadden we nog een gezellig weekend 
met alle nederlandse MAF PNG gezinnen en kwam 
onze HR manager, Reina, op bezoek.  

In maart en april gebeurde alles tegelijk: wereldwijd 
gingen landen op slot en ook MAF en de overheid 
van PNG ondernamen actie. Collega’s en vrienden 
evacueerden halsoverkop om nog naar hun 
thuisland te kunnen komen. De achterblijvers (wij 
dus ook) gingen een aantal weken in isolatie. De 
school ging dicht en Aartje moest weer beginnen 
met thuisscholing. Stress om de juiste 
scholingsmaterialen te vinden. Angst voor een 
mogelijke opstand van de plaatselijke bevolking. 
Onzekerheid over de beschikbare medische zorg.  

 
Bezorgheid over familie in Nederland. Het gevoel 
opgesloten te zijn in PNG. Oplopende werkdruk 
door een tekort aan collega’s. Een vreemde en 
stressvolle tijd.  

Rond diezelfde tijd hadden we binnen MAF PNG 
een aantal veiligheidsincidenten en werd het hele 
programma onder de loep genomen. 
Verbeterpunten werd geidentificeerd, waaronder 
de conditie van de landingsbanen. 

Als je regelmatig op een landingsbaan komt, raak 
je gewend aan de situatie (lang gras, 
oneffenheden, zachte ondergrond, de bergen in de 
omgeving, het weer, de bomen) en verlies je de 
risico’s, in zekere zin, uit het oog. Veel van de 
genoemde dingen verslechteren zo langzaam dat 
je je niet realiseert dat de veiligheidsmarge minder 
wordt. Een grondige herinspectie van alle 
landinsbanen was noodzakelijk en aangezien we 
regelmatig naar meer dan tweehonderd 
landingsbanen vliegen, is dat een aanzienelijke 
klus. Arjan heeft de coördinatie van dit project in 
handen en is daar behoorlijk druk mee. Daarnaast 
is hij aangewezen als veiligheidsmedewerker in ons 
programma. En natuurlijk is zijn primaire taak om te 
vliegen. Aan het begin van de epidimie werd er 
minder gevlogen, maar nu zitten we bijna op het 
normaal aantal vlieguren.  
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Inmiddels zijn we halverwege het schooljaar en is 
het duidelijk dat de school niet open gaat voor onze 
kinderen, dus dat betekent toch weer thuisscholen. 
Hoewel het even puzzelen was om alle materialen 
te vinden, gaat het inmiddels erg goed en hebben 
we een fijne routine gevonden. Rachel is begonnen 
met het middelbaar onderwijs, Thamar zit in groep 
8, Ethan in groep 6 en Matteo in groep 1.  

 

Aangezien de kinderen volgend jaar weer naar de 
amerikaanse school zullen gaan, hebben we 
besloten dit jaar alles in het engels te doen. Als 
extra vak spenderen de kinderen dan een aantal 
uur per week aan Nederlands en de meisjes doen 
daarnaast ook Frans en Latijn. De vakken 
wereldkunde, geschiedenis, muziek en kunst doen 
we dit jaar in groepsverband, waarbij iedereen op 
zijn of haar niveau werkt. Voor wereldkunde werken 
we op dit moment aan het continent Azië waarbij 
we bijvoorbeeld leren over de Ring van Vuur, 
unieke aziatische diersoorten en hoe een perzisch 
tapijt gemaakt wordt, maar ook over de 
verschillende staatsvormen, culturen en 
economieën en over zendelingen die een verschil 
hebben gemaakt in dit gebied. En uiteraard 
oefenen we voortdurend onze topografische 
kennis.  

 
 

Voor geschiedenis zijn we bezig met de tijd van de 
schepping tot de val van Rome, vanuit een 
christelijk oogpunt, waarbij de kinderen veel fictie 
en non-fictie lezen over het betreffende onderwerp 
op hun eigen leesniveau. Met muziek zitten we 
midden in de barokperiode en voor kunst 
behandelen we elke maand een andere 
(nederlandse) schilder. Kortom, we hebben er 
plezier in en leren veel nieuwe dingen dit jaar! 

De drie oudsten zitten sinds een aantal maanden 
op Tang Soo Do; een zuid-koreaanse vechtsport. 
Het is de enige vorm van sport die hier aangeboden 
wordt en gelukkig vinden ze het alledrie erg leuk om 
te doen. Binnenkort hopen ze examen te doen voor 
hun eerste band! 

Sinds onze aankomst in Goroka, zijn we alweer 
verhuisd. Een collega-familie vertrok en hun huis 
kwam vrij. Dit huis heeft vijf slaapkamers en een 
mooi uitzicht en we voelen ons erg gezegend met 
ons mooie stekje. Aangezien het een oud huis is, 
moet er wel het een en ander opgeknapt worden, 
maar dat houdt ons mooi bezig op de zaterdagen. 

 

Het regenseizoen is weer aangebroken en dat 
betekent: modder! Alle wegen zijn veranderd in 
modderpoelen en eventjes naar de winkel lopen, is 
een heel avontuur. Het betekent ook lage 
bewolking, regen en onweersbuien en dus 
uitdagend vliegweer. Het is al een paar keer 
gebeurd dat Arjan ergens moest overnachten 
omdat het weer te slecht was om de lucht weer in 
te gaan of dat hele vluchten niet door konden gaan. 
Aangezien het vliegtuig voor sommige 
gemeenschappen de enige verbinding is met de 
buitenwereld, is het altijd moeilijk om te besluiten 
een vlucht te annuleren. 
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Gelukkig gaat meestal alles goed, maar helaas 
heeft Arjan ook wel eens ‘pech’. Zo had hij laatst 
een lekke band tijdens de landing. Er was veel 
rookontwikkeling en de brandweer rukte masaal uit. 
Gelukkig kwam hij veilig tot stilstand. Dit alles 
gebeurde op de hoofdbasis in Mount Hagen en de 
monteurs konden de schade snel herstellen. Als dit 
in de ‘bush’ gebeurd, moeten de monteurs 
ingevlogen worden en dan ben je een aardig poosje 
langer zoet. 

 

Pasgeleden kon Arjan de ‘Bible Box’ meenemen 
tijdens een vlucht. Deze doos is gevuld met onder 
andere Bijbels, dagboeken, evangelisatiemateriaal 
en leesbrillen die voor een sterk gereduceerde prijs 
worden aangeboden. Binnen tien minuten was alles 
uitverkocht en bij elke volgende landing vroegen de 
mensen naar meer Bijbels. Ondanks alle 
ongeregeldheden in de wereld, werkt God in de 
harten van de mensen en gaat Zijn werk door. 

Een aantal weken was er een mogelijkheid om met 
het hele MAF PNG team bij elkaar te komen voor 
een kleine conferentie. We vlogen naar de 
hoofdbasis in Mount Hagen voor een tijd van 
bezinning en gezelligheid, waarbij iedereen zijn 
steentje bijdroeg. Voor de kinderen was er een 
speciaal kinderprogramma. Het was goed om er 
even uit te zijn en elkaar te sterken in het geloof. 

 

Op 5 december hebben we, bij ons thuis, 
Sinterklaas gevierd met alle nederlanders in 
Goroka. Iedereen bracht een nederlands gerecht 
mee en de kinderen hebben elkaar kadootjes, 
gedichten en surprises gegeven. Het was heerlijk 
om een avondje nederlands te spreken en deze 
oerhollandse traditie samen te beleven. 

 

Onze laatste nieuwsbrief is al een tijdje geleden en 
we hebben inmiddels wat verjaardagen mogen 
vieren. In juli mocht Lucas 1 jaar worden; een hele 
mijlpaal. Het is moeilijk voor te stellen dat we al 
meer dan een jaar geleden voor het laatst in 
Nederland waren! 

Net als voor jullie, is de toekomst nog wat onzeker. 
In mei 2021 staat ons verlof gepland en we zouden 
het fijn vinden om met u bij te praten. Mocht de hele 
Covid situatie echter niet verbeteren, dan zullen we 
waarschijnlijk besluiten ons verlof een jaar uit te 
stellen.  

 

Door de epidimie zijn de inkomsten voor ons 
steunfonds teruggelopen. Dit betekent dat we dit 
jaar onze begroting niet positief af kunnen sluiten. 
We beseffen dat we, ook in financieel opzicht, 
volledig afhankelijk zijn en vertrouwen dat de juiste 
middelen gevonden mogen worden. 
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Na ruim een jaar in Papoea Nieuw Guinea kunnen 
we, dankbaar, zeggen dat we ons thuis voelen. Het 
is een prachtig land met machtige bergen, 
indrukwekkende watervallen, oneindige bossen en 
mooie stranden. Aangezien het op een aantal 
breuklijnen ligt, is het helaas ook een land van 
aardbevingen. Wekelijks, en soms zelfs dagelijks, 
vinden er aardbevingen plaats waarvan wij er een 
paar hebben meegekregen; best heel spannend.  

 

 

 

 

 

 

 

De mensen van PNG zijn vriendelijk en open en het 
is daarom niet moeilijk je welkom te voelen. Het is 
en blijft echter een andere cultuur en daarom is het 
lastig diepe relaties op te bouwen. Daarbij blijft de 
taal nog steeds een struikelblok. We hopen dat we 
in 2021 relaties kunnen verdiepen en zo het licht 
van Gods liefde mogen laten schijnen.  

Vanuit Papoea Nieuw Guinea wensen we u fijne 
kerstdagen en een gezegend 2021! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Van links naar rechts: Arjan en collega Brad, landenpresentatie op de compound van Thamar en haar klasgenoten, PNG landschap, boekkarakter verkleeddag op 

school, afsluiting schooljaar op de compound, afscheid van onze collega’s, mensen onder de vleugels van het vliegtuig, PNG huis, Lucas, Thamar’s verjaardag, 
vlinders, slecht weer, de bergen van PNG, (bijna) alle nederlandse kids van MAF PNG op excursie, onze jongens, Matteo. 

Hartelijke groet , Arjan & Aartje 
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BERICHT VAN TFC PAAS 

 

Beste supporter van de familie Paas, 

 
Inmiddels is er gestart met de verkoop van stroopwafels voor Arjan & Aartje in de supermarkten in Genemuiden. We 
zijn dankbaar voor de eerste resultaten van de verkoop! Wij gaan hier nog even mee door (op het moment van 
schrijven: de schappen zijn nog niet leeg). Op deze manier is er een voorzichtig alternatief gevonden ten opzichte van 
de jaarlijkse deur-aan-deur verkoop. Wij hopen dat achterstand weer ingelopen mag worden. 

Arjan & Aartje werken en leven, vanuit het gebed om hun dagelijkse brood, in afhankelijkheid van God. Dat geeft 
vertrouwen. Vanuit het TFC blijven wij richting hen benadrukken dat als er menselijke zorgen boven komen, dat zij (en 
wij) deze in gebed bij Hem mogen brengen. Tegelijk is dit een signaal voor ons als TFC, wat kunnen wij doen in deze 
situatie? 

Mogen wij u kenbaar maken dat de achterstand momenteel concreet een bedrag van €17.000,- betreft. Dit is relatief 
een flink bedrag. Een gift is ook relatief; wat is veel wat is weinig. God ziet hoe groots een kleine bijdrage zijn kan. Wilt 
u aan ons denken, zodat we 2020 toch positief kunnen afsluiten? Via www.maf.nl/paas kunt u heel gemakkelijk 
eenmalig doneren. 

Tot slot, willen we niet afsluiten met het verzoek om een bijdrage. Want hoe alles ook mag of moet verlopen, en met 
welk resultaat dan ook. Zo de HEERE wil, Zijn wil geschiede. En dan is alles Goed... 

 
Hartelijke groet, 

Bart Knap (voorzitter TFC Paas) 

 

 

 

 

 

 

Foto’s boven: landingsbaaninspectie, de manier waarop babies vervoerd worden in PNG, met ons gezin op weg naar de conferentie 


