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Alweer de eerste nieuwsbrief van dit nieuwe jaar! Een 
jaar wat voor ons in  het teken zal staan van ons vertrek 
naar Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). In deze nieuwsbrief 
blikken we terug op de achterliggende maanden en 
vertellen we wat we de komende tijd hopen te doen. Zo 
staat de uitzendbijeenkomst gepland en daarmee gaan 
we de laatste weken voor ons vertrek in. 
 
AFRONDING BIJBELSCHOOL 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al het één en ander 
verteld over ons verblijf op All Nations Christian College 
in Engeland. We kijken terug op een periode waarin we 
veel dingen hebben geleerd in veel opzichten. De lessen 
gingen over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt 
op het zendingsveld. Hierbij kun je denken aan 
onderwerpen als identiteit, andere religies, 
cultuurverschillen, gezondheid en veiligheid. Erg divers 
dus! Naast deze theoretische lessen kregen we ook veel 
praktische tips. Een voorbeeld hiervan is het leren 
rekening houden met alle verschillende culturen op het 
zendingsveld. We bekijken zaken namelijk altijd door 
onze eigen culturele bril. Al met al kijken we terug op 
een mooie periode. We zijn blij dat we, ondanks de 
corona-situatie, de opleiding toch helemaal hebben 
kunnen afronden. 
 
TERUG NAAR NEDERLAND 
 

Op 5 december zijn we met de boot terug naar 
Nederland gevaren. Korte tijd later sloten de grenzen in 
verband met de Britse variant van het coronavirus. Het 
was fijn om weer naar familie en vrienden te gaan. Mara 
en Liv proberen we regelmatig uit te leggen waar wij 
mee bezig zijn en wat er in de voorliggende tijd staat te 
gebeuren.  Mara is wat ouder, waardoor ze het allemaal 
wat bewuster mee krijgt dan Liv. Zo hebben we Mara 
uitgelegd dat we weer naar Nederland gaan met de 
boot. Dat ze niet meer naar Tracey (de gastouder) 
hoeft. Dat we weer naar opa en oma en de andere 
familie gaan. De ouders van Janneke haalden ons op bij 
de haven. Dit was een leuke verrassing. Wat fijn om 
elkaar weer te zien! Vanuit de haven zijn we naar het 
vakantiehuisje gereden waar we nu tijdelijk verblijven.  
 

 
 
 
 
 

Na aankomst in Nederland moesten we 10 dagen in 
quarantaine. Dat was voor ons niet nieuw inmiddels. 
Eenmaal weer in Nederland, merkten we dat we ook zo 
weer gewend raakten aan de nieuwe situatie. Ook Mara 
en Liv pasten 
zich gelukkig 
snel aan. 
 
 

 
 
 
 
 

ORIENTATION CURSUS 
 

Van 18 tot en met 22 januari hebben we een online 
orientation cursus van MAF gevolgd. Eigenlijk zouden 
we voor deze cursus weer naar Engeland gaan. In 
verband met de coronamaatregelen kon dit niet fysiek 
doorgaan. Toch wel een vreemde tijd nu! We 
realiseerden ons dat bijna het hele traject in aanloop 
naar onze uitzending online heeft plaatsgevonden zoals 
de selectiegesprekken, de vergaderingen met de TFC 
etc. Toch zijn we blij dat we de orientation cursus online 
hebben kunnen volgen. In deze week hebben we 
presentaties gevolgd over allerlei onderwerpen. Zo 
hebben we weer meer geleerd over de organisatie 
MAF, hebben we veel MAF-collega’s leren kennen van 
over de hele wereld en hebben we geleerd hoe het is 
om in een gemeenschap te leven. Het leven in zo’n 
gemeenschap is zo anders. Zo ben je veel meer op 
elkaar aangewezen. Je buurman/buurvrouw is tegelijk 
je collega, de persoon naast je in de kerk en misschien 
ook je vriend/vriendin.  

Mara en Liv in de 
hut op de ferry. Kort 
na deze overtocht 
gingen de grenzen 
op slot naar 
aanleiding van de 
Britse variant van 
het corona-virus.  
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De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Nijveld. 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 Bram & Janneke 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 daarbij dat het om de familie Nijveld gaat. 
 

HULP EN STEUN 
 

Nadat we halverwege december uit quarantaine 
mochten hebben we ons bezig kunnen houden met de 
laatste spullen die nog in de container moesten. 
Daarnaast hebben we ook spullen in kunnen pakken 
voor andere MAF gezinnen in PNG. Fijn om elkaar zo te 
kunnen helpen! Op 25 januari is de container definitief 
dicht gegaan. De dag erop is deze naar de haven van 
Rotterdam vertrokken. De planning is dat de container 
19 maart aankomt in de haven van Port Lae. Hierop 
wacht de container nog een rit van 10 uur over een 
zandweg door het regenwoud naar Mount Hagen in de 
hooglanden. Wat zijn we blij en dankbaar voor de hulp 
die we hierbij hebben gekregen! Momenteel leven we 
dus echt uit 1 koffer per persoon. Maar wat een rust kan 
dat toch geven. Dat klinkt misschien heel vreemd, maar 
wat je niet hebt.. daar kun je je ook niet druk om maken. 
Tegelijk beseffen we ons nu ook hoe weinig je eigenlijk 
ook nodig hebt.  
 
Bij onze zoektocht naar steun voor ons werk voor MAF 
zijn we ook in contact gekomen met ZGG (Zending 
Gereformeerde Gemeenten). ZGG heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met MAF om 
uitgezonden leden van de gereformeerde gemeenten 
te steunen. ZGG heeft na een aantal gesprekken positief 
besloten over onze steunaanvraag. We zijn dankbaar 
dat ook de ZGG ons werk voor MAF steunt.  
 

LAATSTE FASE VOOR VERTREK 
 

Na terugkomst 
in Nederland kon 
Janneke gelukkig 
weer aan het 
werk in haar 
eigen team bij 
Zorgaccent. Op 
31 januari had 
Janneke haar 
laatste dienst. 
Dat was best 
raar. Zes en een 
half jaar met veel 
plezier in het 

team gewerkt. Lief en leed gedeeld met cliënten en 
collega's. Toch was het goed om afscheid te nemen. 
Hoe raar dat ook klinkt, maar op een gegeven moment 
ben je daar ook aan toe. Toe aan de volgende stap! 
Zowel cliënten als collega’s hebben gezorgd voor een 
leuk en warm afscheid. Zo veel cadeautjes, vastgelegde 
herinneringen, kaarten en gedichten. Ontroerend! 
 
 
 
 

Bij alle voorbereidingen hoort ook een medische 
goedkeuring. Daarom hebben we onlangs met het hele 
gezin een bezoek gebracht aan Travel Clinic Oost van 
het Rijnstate Ziekenhuis in Velp. Daar zijn we door een 
tropenarts onderzocht om te kijken of we gezond 
genoeg zijn om naar PNG te vertrekken. We hopen 
spoedig de uitslag van deze onderzoeken te krijgen. 
Naast deze tropenkeuring hebben we inmiddels ook 
onze reisvaccinaties gekregen. Binnenkort zullen we in 
Deventer een tweedaagse veiligheidstraining volgen. 
Tijdens deze training zullen theorielessen en simulaties 
ons leren hoe we op een veilige manier kunnen 
handelen in allerlei onveilige situaties. Helaas is een 
land als PNG niet zo veilig als Nederland. Zo vindt er in 
het land veel geweld plaats en kan de sfeer plotseling 
omslaan. Er zijn veel spanningen tussen clans/stammen. 
Overvallen, zakkenrollerij en diefstallen komen hier 
regelmatig voor. Daarom is het verstandig om ‘s avonds 
niet de straat op te gaan en wordt de omheinde MAF-
compound 24 uur per dag beveiligd. 
 
Deo volente 4 maart vindt de afscheidsbijeenkomst 
plaats in de Zuiderkerk te Rijssen. Dominee Janse zal 
een meditatie houden waarna een aantal toespraken 
zullen plaatsvinden namens MAF (Mission Aviation 
Fellowship), ZGG (Zending Gereformeerde Gemeenten) 
en onze TFC (Thuisfrontcommissie). U kunt de 
bijeenkomst online volgen via de kerktelefoon en de 
website www.gergemrijssen.nl. Tot slot wachten we 
nog op een visum waarmee we het land in mogen. Als 
het visum voor 17 februari wordt afgegeven, hopen we 
in de tweede week van maart te vertrekken naar PNG. 
Het voor ons nog onbekende land. We mogen ervaren 
dat we niet alleen gaan. De Heere gaat met ons mee. Hij 
is niet aan tijd of plaats gebonden. Blijft u aan ons 
denken in uw gebed? 

 
Hartelijke groet,  
 
Bram, Janneke, Mara en Liv. 
 
 

SCAN, DONEER EN VOLG! 
 

 /Familie Nijveld  
 

 /Familie Nijveld 
 

 /Familie Nijveld 
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