
 

INTRO 

Het is goed om zo net voor de zomer(vakantie) nog wat van ons te laten 
horen. Er is veel gebeurd in de afgelopen maanden. Naast veel goede 
dingen zijn er ook beproevingen en zorgen, die we graag in deze nieuwsbrief 
met u delen. 
 
CORONAMAATREGELEN 

Het is na een lange tijd van lockdown, inmiddels weer iets soepeler met de 
maatregelen. We mogen overdag de straat weer op, de avondklok gaat wel 
al om 18 uur in. We zijn blij dat we nu in de weekenden er weer even op uit 
kunnen zo nu en dan, want dat misten we erg.  
 
AANRIJDING 

In maart hadden we een aanrijding met de auto waarbij veel schade was. We 
zijn wonderlijk gespaard en dat maakt ons dankbaar. De kinderen zaten op 
het moment van de aanrijding in de auto bij Jorine. Linde zei als eerste tegen 
Henk toen die kwam kijken: ‘de Heere heeft ons bewaard hè, papa!’ Mooi om 
dat te horen uit haar mond! Tegelijkertijd is er een enorme rompslomp rond 
het afhandelen van de vergoedingen. Omdat de mevrouw die de aanrijding 
veroorzaakte slecht verzekerd is, zal een groot deel van de vergoeding bij 
haar vandaan moeten komen. Dat is een heel gedoe. De auto is nog steeds 
niet terug. Gelukkig kunnen we een auto van MAF lenen in deze periode. 
 
IN DE BUURT 

We proberen ook in praktisch opzicht te investeren in de mensen om ons 
heen. Eén van de bezoekers van de kidsclub mochten we laten zien dat als 
je grote dromen hebt, het belangrijk is om klein te beginnen. Malivay, 14 
jaar, heeft op een zaterdag een minirestaurant opgezet, samen met Jorine, 
met zelfgemaakte patat. Aardappels schillen, friet snijden, in het water 
zetten, drogen, bakken, drogen en nogmaals bakken. Het was toch wel een 
heel werk. Zijn ouders zouden komen eten en hij heeft er een waar 
restaurant van gemaakt. Als een echte gastheer ontving hij de gasten. 
Netjes drinken inschenken en het eten serveren. We hebben genoten van 
de leuke tijd met elkaar.    



  

GEZONDHEIDSKLACHTEN 

Jorine heeft sinds enkele maanden last van gezondheidsklachten, met name 
hevige pijnen in de maagstreek en vermoeidheid. Na bloedprikken en een 
echo van de buik is Jorine gestart met medicatie voor de pijn en daarnaast 
bleek ook het B12-gehalte te laag te zijn waarvoor medicatie in de vormen 
van injecties nodig is. De medicijnen voor de pijn lijken wel aan te slaan, 
maar het is nog steeds niet bekend waar de klachten vandaan komen en dat 
vinden we wel een zorg. We hopen en bidden dat de B12-prikken in ieder 
geval voor een beter energielevel zorgen en zijn dankbaar dat enige mate 
van onderzoeken weer mogelijk is na een heftige coronatijd voor de 
ziekenhuizen en artsen.    
 

DE MAF-BASIS 

De families Bijkerk en de Winkle zijn beiden met verlof. Dat betekent 2 piloten 
minder bij MAF. Joop en Henk moeten het vliegwerk samen doen, dus het is 
een drukke periode. We verblijven als gezin nu in het huis van familie Bijkerk. 
Dat is een hele fijne plek omdat het rustig gelegen is en we ook dichtbij de 
MAF-families Breen en Van Weele zijn, die hier dichtbij wonen. De kinderen 
lopen over en weer en genieten van de ruimte, de vrijheid en de vriendjes 
hier. Het voelt echt een beetje als vakantieplek! 
Een paar weken geleden kwam er een pickup naar MAF vol met bijbels in de 
Wajanavertaling. 61 jaar is gewerkt aan deze vertaling. Het nieuwe testament 
is al lange tijd beschikbaar, maar nu dus de hele bijbel. Als team heeft dit ons 
erg bemoedigd dat we als MAF zo direct en tastbaar konden meewerken aan 
het verspreiden van het evangelie. Op 19 mei mocht ik de bijbels vervoeren 
naar het binnenland. Het deed me persoonlijk erg goed om na lange tijd mijn 
eerste echte ‘mission flight’ te hebben, want hier ligt mijn hart! 
 

INBRAAK 

Opnieuw is er ingebroken in ons huis. We troffen bij een bezoekje aan ons 
huis een enorme bende aan, echt alles is overhoop gehaald! Spullen uit de 
kast getrokken, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, met vieze 
schoenen over ons bed gelopen, het was een hele nare ervaring om dit zo 
aan te treffen! Er is o.a. geld en sierraden weggehaald, waaronder ook het 
geld dat de huishoudelijke hulp in ons huis wilde bewaren. Maar dat is niet 
het ergste, het idee dat iemand aan je privébezittingen heeft gezeten op zo’n 
respectloze manier is het ergste. Toch mogen we zeggen dat we liefde 
ervaren voor deze persoon. We bidden dat hij / zij een ontmoeting met God 
mag hebben, net als in de geschiedenis van Zacheüs.  
We verlangen ernaar dat God wijsheid geeft in deze situatie. Moeten we 
blijven of toch op zoek naar een ander huis? Al lange tijd is het onrustig in 
onze buurt. Veel inbraken en veel rumoer op straat. Ook de overlast met de 
honden speelt al lang. We hebben een aantal keren schoten gehoord en 
zelfs een automatisch wapen. Drie maanden geleden was er een schietpartij 
in een straat naast ons. Ook hebben we eerder een inbraak gehad. 
Tegelijkertijd zien we God grote dingen doen. De mooie gesprekken met de 
buren, de kidsclub en de Alpha cursus die we binnenkort willen starten. We 
vragen om onderscheid van geesten om te beoordelen in hoeverre deze 
gebeurtenissen in ons leven onderdeel zijn van een geestelijke strijd en hoe 
we moeten strijden. Bid u mee?  
 

TOT SLOT 
We worden erg bemoedigd door het medeleven en gebed van iedereen die 
ons steunt. Wilt u bidden en danken voor: 
Uitbreiding van het evangelie – rust voor onszelf en de kinderen en het juiste 
zicht op alle recente gebeurtenissen – dank voor bijbelverspreiding – 
gezondheidsklachten Jorine – dank voor het goed afronden van het 1e 
schooljaar van Linde 
 
 
 
 

 


