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Ja, dit is 

ons plekje 

en thuis.

Weer thuis
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief zit ik aan de 
keukentafel onder een plafondwaaier. Het is nauwe-
lijks 9 uur in de ochtend, maar ‘even’ een kapotte 
plastic bak buiten opruimen leverde me al een nat 
pak op. Nee, dit is geen frisse herfstochtend in Krab-
bendijke meer, maar een ochtend in Paramaribo. En 
dat ‘even’ iets doen moeten we weer achter ons laten. 
Hier ga je niet ‘even’ een boodschap doen of ‘even’ 
de kamer opruimen. En toch is het weer heerlijk hier 
te zijn. Ja, dit is ons plekje en thuis. Waar je niet iets 
‘even’ doet, maar je er gewoon de tijd voor neemt. Niet 
om lekker lui te doen, maar om het een hele dag vol 
te houden. En mocht iets toch maar ‘even’ tijd kosten, 
dan is dat mooi mee genomen. Dan heb je wel even 
tijd om lekker lui te doen. ‘Even’ maar…

Verlof ligt weer achter ons. Vijftien weken mochten we 
in Nederland zijn, waarvan acht weken voor opleiding. 

Uiteindelijk duurde de opleiding 
langer, omdat het examen de 
eerste keer helaas niet goed 
ging en dus opnieuw moest. 
Dat betekende een aantal 
weken extra studie. Niet 
leuk, maar dit is achteraf een 
goede les geweest in meer-

dere opzichten. Ook tegenslagen en teleur-
stellingen horen bij het leven, ook binnen MAF, ook op 
het zendingsveld. Wij mensen maken plannen en ont-

wikkelen visies. Als het goed is doen we dit in geloof 
en vertrouwen op God. Maar soms gaat God andere, 
betere wegen met ons.

We zouden 30 oktober afreizen naar Suriname. De no-
dige papieren, toestemmingen en een negatieve coro-
natest werden verzameld. Er ontbrak echter nog één 
papiertje uit Paramaribo. Een collega ter plaatse had 
gehoord dat de vlucht helemaal niet zou doorgaan. Na 
wat heen en weer gebel hoorden we donderdagavond 
23.00 uur dat de reis de volgende ochtend inderdaad 
niet door ging. Teleurstellend. Maar ook nu weer, 
soms gaat God andere, betere, wegen met ons. De 
vlucht werd een week verzet. Achteraf zien we dat we 
daardoor nog een heerlijke week in Nederland hadden. 
Prachtig fris herfstweer, afscheid al genomen, geen 
planning voor die week, alles al ingepakt. Het was 
genieten! Een bonusweek. Ja, dit was echt een veel 
betere afsluiting. Wat we niet wilden en niet gepland 
hadden, maar wel nodig hadden. Op 6 november was 
het dan toch zo ver. En twintig uur nadat de wekker 
rinkelde, stapten we ons huis in Paramaribo binnen. In 
Suriname moesten we eerst in quarantaine. Gelukkig 
mochten we in thuisquarantaine i.p.v. in een hotel. En 
we mochten ook nog eens vervroegd uit quarantaine, 
nadat we negatief getest waren. Eind goed al goed. 
SDG!

Lekker naar het bos 
Lekker naar het bos in Nederlandin Nederland

Op SchipholOp Schiphol

Daar gaan we!Daar gaan we!



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

TFC Van Weele 
TFCvanweele@gmail.com
Arjan de Dreu
Arno Witsel
Huub Weststrate

Annelies Zuijdweg
Hanneke Sinke

Joop en Rianda van Weele
tel. 0611 46 2017, joopenrianda@gmail.com
Postadres:
MAF Suriname, t.a.v. fam van Weele 
P.O .Box 2031, Paramaribo, Suriname

Giften steunfonds:
NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.
MAF Nederland, o.v.v.  
Steunfonds van Weele

Onze uitzending wordt mede 
mogelijk gemaakt door Zending 
Gereformeerde Gemeenten 
(www.zgg.nl)

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digi-
taal/op papier? Ga dan naar de website 
www.maf.nl, zoek onze pagina bij Interna-
tionale Staf en schrijf je in.

Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas, Tom en Koen
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Nu weer aan de slag dus. De jongens gingen hier na een week weer 
naar school. We hebben ook nagedacht over deze nieuwe periode in 
Suriname. Wat willen we gaan doen? Wat zijn onze doelen voor de 
komende tijd? Rianda wil zich meer inzetten voor het huiswerkbege-
leidingsproject en ook meer gaan doen met het meisje uit de buurt dat 
regelmatig bij ons komt. Wat was ze trouwens blij dat we weer terug 
waren! Joop wil samen met collega Sjaak de lokale, niet-officiële taal 
(het Sranan Tongo) gaan leren. Ook op het werk wachten verschil-
lende nieuwe uitdagingen. Allereerst om het vliegtuigonderhoud aan 

te sturen en proberen de administratie verder te digitaliseren/auto-
matiseren. Februari 2021 staat een training in Nampa (USA) gepland 
om officieel als MAF vlieginstructeur te worden geautoriseerd. Ergens 
tweede helft volgend jaar hopen we de eerstvolgende nieuwe piloot in 
Suriname te verwelkomen. En een van de grootste uitdagingen voor 
het hele team wordt de bouw van een nieuwe hangaar. Financieel en 
praktisch nog steeds niet helemaal rond helaas, maar in vertrouwen 
gaan we beginnen met de eerste fase. Meer daar over in volgende 
nieuwsbrief. Het lijkt er op dat de komende twee jaren om zullen gaan 
vliegen.

Allemaal mooie plannen en doelen denken we. En we hopen en bidden 
dat het ook zal gaan lukken en gezegend mag worden. Tot eer van Zijn 
Naam en uitbreiding van Gods koninkrijk. Maar zoals eerder gezegd, 
soms gaat God andere en betere wegen met ons. Aan ons de opdracht 
ook dán te gehoorzamen en te volgen.

Hartelijke groet uit Paramaribo!
Joop, Rianda, Joas, Tom en Koen

Ook op het werk wachten
verschillende nieuwe uitdagingen.

De eerste hagedis is alweer 
De eerste hagedis is alweer gevangen!gevangen!

Heerlijk weer dat  
Heerlijk weer dat  
verse fruit hier!verse fruit hier!



Update Financiën
Aan het einde van het kalenderjaar en na de eerste uitzendperiode is het een goed moment om een update te 
geven van de financiën. In het kort kijken we terug op 2020 en zien we vooruit naar 2021.

2020
Met elkaar zijn we dankbaar en blij dat dit bijzondere 
jaar toch voorspoedig is verlopen. Corona in 
Nederland en Suriname, het verlof in Nederland en 
de instructeursopleiding hebben alle drie hun impact 
gehad. Samen met de kinderen hebben Joop en Rianda 
goede en lastige tijden gehad. Wat is het dan fijn als 
er op financieel gebied geen grote zorgen zijn. Vanuit 
andere TFC’s weten we enigszins hoe lastig financiële 
zorgen zijn. Met name als gevolg van corona kampen 
diverse MAF vrienden met financiële tegenvallers. Die 
situatie kan een forse stempel drukke op het leven van 
het uitgezonden gezin.

Daarom zijn we des te dankbaarder met de 
betrokkenheid van u als achterban en voor 
alle steun die ook dit jaar in ruime mate is 
gegeven. Ondersteuning in gebed, in geld of 
in welke vorm dan ook! Helaas konden veel 
van de georganiseerde acties niet doorgaan 
vanwege alle coronamaatregelen. Als gevolg 
daarvan hebben ook wij in 2020 minder 
inkomsten ontvangen. Daarmee werd 
tegelijk duidelijk hoe belangrijk het is een 
achterban te hebben die trouw elke maand, 
kwartaal of jaar een vast bedrag overmaakt 
naar het Steunfonds. Hartelijk dank ook voor 
de extra giften.

Het concrete resultaat is dat wij als 
achterban de verplichte bijdrage van 
€ 50.000,00 per jaar konden voldoen. Helaas 
hebben we niet de volledige begroting kunnen 
dekken. Het afgelopen jaar is het aantal 
vaste supporters licht gegroeid van 155 
naar 157 personen en bedrijven. Het bedrag 
aan toegezegde giften is met € 2.000,00 
iets gedaald. Samen heeft u momenteel 
een bedrag van € 46.000,00 per jaar toegezegd. Dit is 
inclusief de jaarlijkse bijdrage van partnerorganisatie 
ZGG. De thermometer hiernaast maakt het visueel.

Samenvattend is er momenteel sprake van een 
gezonde financiële basis. MAF Nederland heeft daarom 
ook een uitzendbegroting voor het volgende jaar (2021) 
afgegeven en zich garant gesteld voor de uitzendkosten 
die boven de verplicht eigen bijdrage komen.

We danken God dat Hij u en jullie de bereidheid heeft 
gegeven om Joop en Rianda trouw te steunen.

2021
MAF Nederland heeft samen met Joop en Rianda de 
begroting voor 2021 opgesteld. Ondanks meegerekende 
inflatie kon de begroting rond hetzelfde niveau van 2020 
worden vastgesteld.

Zoals we in een eerdere nieuwsbrief al aangaven, is 
het beleid van MAF Nederland dat de achterban van 
de uitgezonden familie jaarlijks minimaal € 50.000,00 
bijdraagt aan de uitzending. Vanzelfsprekend is het 
nog mooier wanneer de volledige uitzendbegroting 
door ons wordt opgebracht. Dat is ook waar wij als TFC 

voor gaan! Als wij niet instaat zijn om 
het volledige uitzendbedrag bij elkaar te 
brengen, staat MAF Nederland garant 
voor het resterende bedrag.

Als TFC hopen we ook het komende 
jaar samen met u als achterban de 
uitzending mogelijk te maken. Mogen 
we ook in 2021 weer een beroep op u 
doen? December is traditioneel een 
maand waarin veel mensen (extra) 
giften geven. Nu de opbrengsten uit 
acties aanzienlijk lager zijn, hopen 
we dat u ook aan ons denkt. Daarbij 
wordt elk bedrag (klein en groot) in 
dankbaarheid aanvaard!

€ 46.011
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