
 
 
 
 
 

Teuge, april 2021  
 

Beste familie, vrienden en bekenden van Helmer en Maye Maas, 
 
 
Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van Helmer en Maye Maas-Shabantu. In deze brief 
vertellen zij u over hun verlangen om uitgezonden te worden door Mission Aviation 
Fellowship (MAF). 
 
MAF verzorgt luchtverbindingen wereldwijd, ter 
ondersteuning van het werk van kerken en hulp-
organisaties. Ook assisteert MAF in noodsituaties en 
verzorgt zij medische hulptransporten en evacuaties. We 
zijn daarom heel blij dat Helmer en Maye zich geroepen 
voelen om dit werk te gaan doen.  
Maar voordat het zover is, moeten er door hen nog veel 
stappen worden gezet. Zij kunnen dit niet alleen. Ook u 
kunt hier een bijdrage aan leveren!  
 
Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een 
gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de 
uitzending van familie Maas mogelijk te maken.  
 
Samen met hun Thuisfrontcommissie, die zich op de achterzijde van deze brief aan u 
voorstelt, zijn Helmer en Maye op zoek naar mensen die hen willen helpen door een vaste 
toezegging te doen. Daarmee kunnen zij in deze periode van voorbereiding, een gezonde 
financiële basis vormen. We willen u vriendelijk vragen om hen hierin te ondersteunen. U 
kunt hiervoor de gele machtiging invullen en naar ons opsturen. Mogen wij op u rekenen? 
 
Namens MAF Nederland, de Thuisfrontcommissie en Helmer en Maye willen wij u heel 
hartelijk bedanken voor uw medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Reina Folkerts 
HR Manager 
MAF Nederland  

Aan familie, vrienden en bekenden 
van Helmer en Maye Maas 



Mogen wij ons even voorstellen?  
 
Wij zijn de thuisfrontcommissie (TFC) die Helmer en Maye zal ondersteunen bij hun 
uitzending voor Mission Aviation Fellowship (MAF). Als familie, vrienden en 
gemeenteleden zijn we door hen gevraagd en willen we hen graag bijstaan op allerlei 
gebieden. 
 
Wat doet een Thuisfrontcommissie? 
 
De TFC zal een belangrijke plaats innemen in de zorg voor familie Maas en nauwe 
contacten met hen onderhouden. De TFC zorgt onder andere voor de verzending van de 
nieuwsbrieven, de fondswerving ten behoeve van de uitzending en de informatie 
uitwisseling tussen thuisgemeente en Helmer en Maye. Ook geeft de TFC presentaties op 
verenigingen, clubs en scholen en draagt zorg op pastoraal en sociaal gebied. Helmer en 
Maye kunnen niet uitgezonden worden zonder deze ondersteuning.  
 
Wie vormen TFC Maas? 
 
De TFC bestaat uit: Christiaan Wijnholds (Voorzitter), Eline Jobse-Koole (secretaris), Paul 
van Westen (financiën), Rudi Baaijens (Voorlichting en Presentaties), Petra Haalboom-
Maas (Gebedscoördinator) en Rob Keurhorst (Actiecoördinator). Met elkaar zullen we de 
bovengenoemde taken verrichten.  
 
Helpt u ook mee? 
 
Helmer en Maye zijn samen met ons als TFC druk bezig met de voorbereiding op hun 
toekomstige uitzending voor MAF. Maar ook ú hebben we nodig! Naast ondersteuning in 
meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de 
uitzending van familie Maas mogelijk te maken. Zij zijn voor hun levensonderhoud volledig 
afhankelijk van uw steun. Uitzending is pas mogelijk wanneer er minimaal € 50.000 
beschikbaar is in hun steunfonds. Dit bedrag is jaarlijks nodig om de kosten voor hun 
uitzending te kunnen voldoen. Daarom doen wij een dringend beroep op u om Helmer 
en Maye Maas financieel te ondersteunen. 
 
Eenmalige giften zijn (uiteraard) van harte welkom. Maar voor een gezonde financiële 
basis willen wij u vragen een vaste toezegging te doen voor langere tijd, door het invullen 
en opsturen van de bijgesloten machtiging. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een 
maandelijkse bijdrage. Dit geeft een goede spreiding van inkomsten en wellicht kunt u 
makkelijker een klein bedrag per maand missen dan jaarlijks een groter bedrag. 
 
Tot slot: elke Euro die u geeft komt volledig ten gunste van de voorbereiding en 
uitzending van familie Maas. Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar omdat MAF 
Nederland een ANBI organisatie is met een CBF keurmerk en ISO certificering.  
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw steun! 
 
 
Met vriendelijke groet, namens TFC Maas, 
 

Christiaan Wijnholds 

06-50165478 

tfcmaas@gmail.com  
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Even Voorstellen 
Wij zijn Helmer en Maye Maas, samen met 
onze zoon Moses (2019) wonen we nu nog in 
Goes. In mei 2021 verwachten we ons tweede 
kindje. Op dit moment maken wij ons gereed 
om door Mission Aviation Fellowship (MAF) 
uitgezonden te worden naar Suriname.   
 
Helmer is geboren in Kapelle en in het 
dagelijks leven werkzaam als projectmanager. 
Maye is geboren in Bukavu (Oost-Congo) en 
samen met haar moeder en twee zussen op 
tweejarige leeftijd naar Nederland gekomen. 
In het dagelijks leven is ze werkzaam als 
pedagogisch medewerker op een babygroep. 
 
Waarom doen we dit?  
Dit hebben we onszelf ook regelmatig 
afgevraagd. Waarom onze familie en 
vrienden achterlaten, waarom ons huidige 
werk opzeggen en weg uit ons huis.  
 
Het blijven uitdagende vragen maar we 
zijn bereid om dit te doen omdat we 
geloven dat we vanuit de hoop die in ons 
is en door de genade die we hebben 
mogen ontvangen, ons als gezin mogen 
inzetten voor de minderbedeelden in deze 
wereld.  
Vanuit ons christelijk geloof ervaren we al 
een aantal jaren het verlangen om hierin 
dienstbaar te zijn. 
 
De zoektocht die hierdoor is ontstaan, met 
de vraag hoe we dit in de praktijk mogen 
en kunnen brengen,  
 
 

leidde ons uiteindelijk tot MAF. Hier 
mochten we merken dat er deuren 
werden geopend voor een rol als 
officemanager in Suriname. 
 
Onze missie 
Na een uitgebreid selectie traject met 
onder andere een psychologisch 
assessment en het aanleveren van 
verschillende referenties, zijn we in januari 
2021 geselecteerd door MAF-NL als gezin 
in voorbereiding op uitzending.  
 
In September 2021 hopen we voor 3 
maanden naar Engeland te gaan voor 
bijbelschool bij All-Nations. Hier zullen we 
een training gaan volgen over het leven en 
werken in een andere cultuur. 



 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Maas. 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 Helmer & Maye als 
supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/maas 
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 Maas gaat. 

 

 

 

  
 
 
Begin 2022 hopen we te vertrekken naar Paramaribo 
(Suriname). Maye zal zich daar in de eerste plaats vooral 
richten op het creëren van een stabiele thuisbasis. 
 
Helmer zal de rol van officemanager op zich gaan nemen. Om 
ervaring op te doen in de wereld van aviation heeft Helmer bij 
Mission Aviation Training Centre (MATC) meerdere 
vlieglessen gevolgd. Dit heeft hij gedaan tot en met de eerste 
solo vlucht. Deze ervaringen zullen straks goed van pas 
komen bij zijn rol als officemanager in Suriname. In deze rol 
zal Helmer het team in Paramaribo gaan versterken en het 
daarmee mede mogelijk gaan maken dat er hoop en hulp 
gebracht kan worden aan de mensen in de binnenlanden. 
 
MAF Suriname  
Suriname is ongeveer vier keer zo groot als Nederland en 
bestaat voor tachtig procent uit tropisch oerwoud waarin 
alleen een enkel looppad te vinden is. Daardoor zijn de 
bewoners van de inlandse dorpen vaak geïsoleerd van 
(medische) hulp en het Evangelie. 
 
MAF Suriname opereert vanuit het vliegveld Zorg en Hoop in 
Paramaribo en richt zich vooral op het verzorgen van 
medische vluchten, ambulance vluchten, het ondersteunen 
van kerken en gemeenschapshulp. Dit wordt bijvoorbeeld 
gedaan door het vliegen van schoolboeken en leerkrachten, 
en door het vliegen van artsen langs verschillende dorpen, 
maar ook door het vervoeren van bijbelvertalers en lokale 
kerkleiders. 

 

 

 

 

 

VOLG ONS 
 
Kijk op www.maf.nl/maas 
om u aan te melden voor 
onze nieuwsbrief.  
 

familymaas 
 
_familymaas 

 

CONTACT 
 
helmer-maye@outlook.com 
 
TFC voorzitter 
Christiaan Wijnholds  
 
tfcmaas@gmail.com 
 

SUPPORT 
 
Steunfondsrekening  
NL 81 ABNA 08 89 65 77 85 
t.n.v. St. MAF Nederland 
o.v.v. Maas 195 

2019

Kennismaking 
MAF-NL 

Januari 2021
Geselecteerd 
door MAF-NL 

Februari 2021
Geselecteerd door 

MAF-SU

September 2021
Bijbelschool in 

Engeland

2022
Uitzending 
Suriname



 

 
 
 
 
MAF Internationaal 
MAF verzorgt luchtverbindingen in zo’n 29 landen ter wereld. In totaal zijn er wereldwijd ruim 130 vliegtuigen 
beschikbaar om ingezet te worden voor lokale kerken, zendings- of hulpverleningsorganisaties. De gebieden waar 
MAF werkt, zijn vaak ontoegankelijk en niet zelden onveilig. In veel gevallen is de vliegdienst van MAF de enige 
mogelijkheid om deze gebieden daadwerkelijk te bereiken. Ook assisteert MAF in noodsituaties en verzorgt zij 
medische hulptransporten of zelfs evacuaties. 
 
Wat is de rol van MAF Nederland?  
MAF Nederland draagt zorg voor de selectie, administratie en begeleiding van de Internationale Staf uit Nederland. 
Tevens wordt voorlichting gegeven over het werk van MAF wereldwijd en worden fondsen geworven om het werk 
mogelijk te maken. Alle giften worden bijeengebracht door trouwe supporters, kerken, scholen, verenigingen of 
bedrijven.  

Wat doet de Thuisfrontcommissie? 
De Thuisfrontcommissie vertegenwoordigt de vriendenkring en de thuisgemeente van de Internationale Staf die 
de uitzending ondersteunen. Zij hebben een belangrijke plaats in de ondersteuning van de Internationale Staf. De 
Thuisfrontcommissie zorgt voor de verzending van de  nieuwsbrieven en voor huisvesting en vervoer tijdens de 
verlofperiode. Tevens zijn zij nauw betrokken bij de fondswerving ten behoeve van de financiering van de 
uitzending. 
 

     ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
                       

               Ja, ik word supporter! 
 

Ik ontvang graag het kwartaalblad ‘MAF Luchtpost’ en de nieuwsbrieven van  

Helmer & Maye Maas 

De nieuwsbrief per email en ‘MAF Luchtpost’ per post 

De nieuwsbrief en ‘MAF Luchtpost’ per post  

           Ik geef   €                                               eenmalig                per maand                 per jaar 

 

 Naam:                                                                                                            Dhr.           Mevr.       

 Straat:                                                                                                              huisnr.:                        

 Woonplaats:                                                                                      Postcode:                                 

 Telefoon:                                                                                                                                            

 Emailadres:    

 IBAN(rek.nr):                                   

 Datum:                                                                           Plaats:          

 Handtekening:                   

Machtiging 

Reactieformulier 

 
 
 
               Ik geef toestemming  aan 
MAF Nederland om (doorlopende) 
incasso-opdrachten te sturen naar mijn 
bank om het bedrag van mijn rekening 
af te schrijven en aan mijn bank om 
(doorlopend) het bedrag van mijn 
rekening af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van MAF Nederland en ga 
akkoord met de privacy voorwaarden 
(www.maf.nl/privacy) en het ontvangen 
van MAF Luchtpost. Als ik het niet eens 
ben met een afschrijving kan ik deze 
laten terugboeken (neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw 
bank naar de voorwaarden). De 
bedragen worden rond de 27e van de 
maand afgeschreven. MAF verwerkt 
persoonsgegevens ten behoeve van 
haar administratie, fondsenwervende 
programma's en om te informeren over 
haar activiteiten. Als ik op deze 
informatie geen prijs stel kan ik dit op 
elk gewenst moment aanpassen in mijn 
persoonlijk profiel op mijn.maf.nl  
  
Deze antwoord bon kunt u 
zenden naar: 
 

MAF Nederland  
Antwoordnummer 5533 
7390 ZX  Twello 

       SEPA Machtiging 
  

MAF Nederland 
De Zanden 57-A 

NL-7395 PA Teuge 
Incassant–ID NL13ZZZ412311290000 



 
Een gezonde financiële basis 
De uitzending van Internationale Staf kost, afhankelijk van de gezinsgrootte en het land van tewerkstelling, circa.       
€ 50.000 tot € 80.000 per jaar. De kosten voor levensonderhoud zijn daarvan slechts een klein deel. Grote 
kostenposten zijn bijvoorbeeld scholing, vliegreizen en verzekeringen. 
Om de uitzending van de Internationale Staf te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat er een gezonde 
financiële basis is. Uitzending is pas mogelijk wanneer er minimaal € 50.000 op jaarbasis beschikbaar is. Elke Euro 
die u geeft komt volledig ten gunste van familie Maas. MAF Nederland stelt zich garant voor de eventuele 
aanvullende financiering van de Internationale Staf gedurende de uitzendperiode.  
 
Hoe kunt u helpen? 
Zendingswerk en alles wat daarmee samenhangt is allereerst een gebedszaak. Hoewel het werk van Internationale 
Staf slechts een klein onderdeel van het totale zendingswerk is, is het van levensbelang dat er achter elke 
zendingswerker mensen staan die bidden en geven. Door het invullen van de machtiging kunt u hier een directe 
rol in spelen. 
 
Voor meer informatie kunt u schrijven of bellen naar: 
 

MAF Nederland 
Postbus 7  
7390 AA Twello 
055 741 00 17 
info@maf.nl 

Thuisfrontcommissie 
Christiaan Wijnholds 
Duke Ellingtonlaan 9 
4462 LE Goes 
06-50165478 
tfcmaas@gmail.com 

Helmer & Maye  
Carterlaan 4 
4463 WX Goes 
06-54930009 
helmer-maye@outlook.com 
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