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Beste Familie, vrienden en achterban,
Een aantal weken geleden zijn we aangekomen in onze nieuwe
woonplaats, Wamena. De meeste spullen hebben inmiddels een
plekje gekregen en voor de overige dozen hebben we nog wat
doorzettingsvermogen nodig nu we weer in ons dagelijks ritme
zitten en de gewone werkzaamheden ons bezig houden. Het is
heerlijk om weer tussen onze eigen spullen te zitten en het voelt
echt al als een thuis.

De terugreis ná het verlof was lang. De acht dagen die we in
quarantaine moesten, in een hotel in Jakarta, vielen erg mee. We
zijn daarna een paar dagen in Sentani geweest voordat we
doorvlogen naar Wamena. Dit was erg leuk. De kinderen konden
weer spelen met hun vertrouwde vriendjes en wij konden weer
bijpraten met onze collega's. Het was best gek om daarna te
moeten doorreizen naar een plek die we nog niet zo goed kennen
en nog helemaal niet zo vertrouwd voelt.
We zijn dankbaar dat de reis voorspoedig ging, al waren we dan
twee weken onderweg: de PCR tests waren steeds goed (we
moesten vier keer testen). We mochten Papoea in, ondanks dat
er nog een regelgeving is dat kinderen onder de 12 jaar Papoea
niet in mogen. We hadden, en hebben nog steeds, allemaal last
van onze buik en maag, maar gelukkig heeft ons dat niet al teveel
gehinderd tijdens de reis. We hadden een fijn welkom van onze
nieuwe collega's en ons nieuwe huis was helemaal gereed om er
in te gaan wonen. Veel om dankbaar voor te zijn!

Verlof
Het verlof was fijn. We hebben vier maanden genoten
van het ontmoeten van familie, vrienden en onze
achterban. Miriam kon negen weken naar school,
waar ze enorm van genoten heeft. Matthias wilde ook
graag en kon nog vier weken naar school, nadat hij
zijn eigen schooljaar van de Internationale school
online had afgerond.
We woonden in een heerlijk huisje op een prachtige
plek aan de dijk in Leerdam. De kinderen konden hun
neefjes en nichtjes, opa's en oma's en ooms en
tantes beter leren kennen, ze hebben nieuwe
vrienden gemaakt en hebben gelogeerd. De laatste
tien dagen konden we bij opa en oma wonen, daar
hebben we allemaal van genoten.
In het begin was het nog onduidelijk of we
presentaties konden geven en hoe dat eruit zou zien.
Gelukkig hebben we de meesten van u als achterban
kunnen bereiken. Heeft u geen presentatie kunnen
bijwonen dan kunt u, als u dat wilt, ons een berichtje
sturen. Dan sturen we u de link toe van de
presentatie die we in onze thuisgemeente hebben
gegeven (samen met een ander gezin uit onze
gemeente die ook voor MAF is uitgezonden).
Inmiddels is Willem begonnen met vliegen. Het werk
in de hangaar zal nog even wachten helaas, omdat
de andere nieuwe monteur langer op verlof blijft dan

Willem vloog een team van een kerk in Jakarta naar Anggruk,
zij doen onderzoek naar mogelijkheden om medische zorg in
deze omgeving op te starten.

De Heere zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn naam de enige. Zacharia 14:9

Ons nieuwe huis op de
achtergrond.

gepland. Er werd al een paar jaar bijna geen
vliegtuigonderhoud gedaan in Wamena, omdat er geen
monteur was. De vliegtuigen gingen voor onderhoud naar
Sentani. Veel dingen moeten dus weer opnieuw opgestart
worden en personeel worden aangenomen.
Maar er is genoeg werk om fulltime te vliegen. We zijn
dankbaar dat de medische keuring en de check-out na
het verlof goed gingen en dat Willem zo snel al weer
inzetbaar is op deze plek.
De kinderen hebben ook hun draai weer gevonden.
Matthias gaat naar de Internationale school. Dit is een
klein schooltje met zeven leerlingen. Het is vijf minuten
fietsen vanaf de basis waar wij wonen. Hij heeft het goed
naar z'n zin.
Met Miriam ben ik thuis met groep 2 begonnen. Ze wil
graag leren lezen en we oefenen veel Engels, zodat de
overstap naar de Internationale school volgend jaar
hopelijk goed gaat.
Sarah doet lekker mee met school, of loopt naar buiten
naar de speelplaats voor ons huis waar ook andere
kinderen van de basis spelen.
We gaan iedere dag een half uurtje naar Matthias z'n
school, om daar Nederlands met hem te doen. Hij heeft
dan een soort tussenuur. Het is fijn om het op school te
kunnen doen in plaats van thuis ná schooltijd.
Het leven hier speelt zich veel af op de basis. Ik mis wel
een beetje het contact met de buurt, omdat we nu achter
een hoge muur zitten. Maar het is een heerlijke plek voor
de kinderen. Ik probeer de winkels weer te leren kennen
en te ontdekken waar ik alles kan kopen. Er zijn een
aantal dames die een paar keer per week verse groente
en fruit verkopen aan de deur, zo fijn!
Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of
Willem & Mariëtte als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u
zich aanmelden via de website www.maf.nl/jonkers/
Wijzigingen (adres, e-mail, support-bedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7,
7390AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Jonkers
gaat.
Ons postadres is onveranderd: Jl. AMA no 8, Sentani 99352,
Papua, Indonesia.

Ande
Twee weken geleden werd dit jongetje, Ande, opgehaald uit
zijn dorp. Hij was al een week in coma en werd verzorgd door
zendelingen die dachten dat hij snel zou overlijden.
Uiteindelijk is hij toch naar het
ziekenhuis in Wamena gebracht en
daar ligt hij nu, na twee weken, nog
steeds in coma door meningitis. Bid
voor hem, dat er een wonder
gebeurt en hij weer beter mag
worden.
Zijn vader wilde niet bij het Bijbelonderwijs zijn, wat begin dit jaar
voor het eerst in zijn dorp gegeven
werd in hun eigen stamtaal. Nu
staat hij er wel voor open, terwijl de
zendelinge en hij uren in het
ziekenhuis spenderen. Ondanks de
moeilijke situatie hebben we gezien hoe God steeds uithelpt.
Medicijnen die hier niet beschikbaar zijn en wel in Sentani,
konden nog mee met een piloot die vertraagd was, en later
ook met Willem die door omstandigheden ook in Sentani
gestrand was.
We willen u hartelijk bedanken voor al uw steun in gebed,
financiën en bemoedigingen. Dat waarderen wij altijd!
Hartelijke groet, Willem, Mariëtte, Matthias, Miriam, Sarah
Gebedspunten:

Wilt u danken voor…

Het fijne verlof en de voorspoedige terugreis.
Dat we ons allemaal al snel thuis voelen hier.
Dat Willem zijn medische keuring en vlieg check-out zo snel
heeft kunnen afronden en al inzetbaar is hier in Wamena.
Wilt u bidden voor…
Genezing van Ande. Bid ook voor zijn vader, familie en
dorpsgenoten als er nu in hun dorp een jonge en nieuwe
kerk is ontstaan dit jaar.
Visums voor collega's die wachten op een nieuw visum. Op
dit moment worden nieuwe visums niet afgegeven doordat
de immigratiekantoren gesloten zijn i.v.m. corona. Ook
andere organisatie's hebben datzelfde probleem.

