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Een echte zendingsvlucht
We zitten middenin de grote vakantie, de jongens zijn
lekker vrij van school. Daar waren we allemaal meer
dan ooit aan toe. Sinds januari hadden we namelijk
alleen maar thuisonderwijs. Met Koen erbij, de andere
taken thuis en de beperkende maatregelen in Suriname werd dat behoorlijk pittig voor Rianda. We voelen
ons daarom extra gezegend met ons nieuwe plekje
waar we nu mogen wonen. Hoewel een klein huisje,
hebben we lekker ruimte en natuur rondom en kunnen
de kinderen fijn spelen en fietsen in het straatje. Het is
zelfs zo dat ze soms helemaal niet weg willen als wij
dat wel willen…!
Er is weer een nieuw pilotengezin bijgekomen in de
Surinaamse MAF familie: familie Bakker. Ze zitten
eerst nog in quarantaine en we brengen hen om de
beurt een maaltijd en alles wat ze nog meer nodig
hebben. We vinden het erg leuk dat de MAF familie
uitbreidt! Na een gewenningsperiode zal de training
en het vliegen beginnen voor
de nieuwe piloot. Helaas kan
w ik nog steeds niet aan de slag
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p ilo
erbij! heb ik nog steeds niet de vereiste laatste MAF training in
de VS kunnen doen. Wel ben
ik inmiddels bevoegd om de zogenaamde
‘groundschool’ te kunnen geven: alle theorie, regelgeving en procedures die een piloot moet weten om in
onze vliegtuigen hier te mogen vliegen.

Ook bij MAF zijn het erg drukke tijden geweest de laatste maanden. Met twee van de vier piloten op verlof,
waaronder ook de programmadirecteur, betekende
dat een hoop extra taken en verantwoordelijkheden.
En ondertussen ook de gewone planning natuurlijk
van vliegen en vliegtuigonderhoud. In september is er
een Bijbelconferentie gepland in het dorp Tepoe. Vanuit alle omliggende dorpen komen mensen en leiders
daar naar toe om een weekend lang Bijbelonderwijs
te krijgen, elkaar te bemoedigen en samen God te
aanbidden. Voor MAF de dankbare taak al deze mensen heen en weer te vliegen. Omdat de kerk in Tepoe
zwak is, hadden ze hun broeders uit Lawa gevraagd
om al wat eerder te komen om hen te onderwijzen en
te helpen met het voorbereiden van de conferentie. De
kerk in Palumeu hoorde dat en vroeg hetzelfde. En zo
kwam het dat ik 3 vliegtuigladingen met ‘evangelisten’
en hun spullen mocht vliegen. Een echte zendingsvlucht met volledig lokale mensen dus, hoe mooi is
dat! Niet alleen om te zien hoe de kerk zelfstandig
functioneert en groeit, maar ook hoe dat werkt tussen
verschillende dorpen en zelfs verschillende stammen.
Uiteindelijk werden het nog meer vluchten vanwege
een combinatie met een ontwikkelingsproject en dus
ben ik een nachtje in het binnenland gebleven om
het de volgende dag allemaal af te maken. Maar voor
dit soort prachtige doelen hebben we dat graag over
natuurlijk.
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Tom was al maanden aan het wachten om een keertje mee te vliegen
en eindelijk was er een vlucht waar hij mee kon. Een doktersvlucht
naar Lawa en Apetina en tussendoor een paar monteurs van Apetina
naar Palumeu brengen. Terwijl we moesten wachten op Lawa (tijdens
het spreekuur van de dokter), konden we mooi het vliegveld opmeten
en inspecteren. Lengte en breedtes meten, aan- en uitvlieghoeken
bepalen, conditie van de ondergrond, etc. Een tijdrovend karwei, maar
wel een belangrijke. MAF doet dit iedere 3 jaar. Uiteindelijk werd het
een behoorlijk lange dag, de dokter had namelijk veel patiënten. Even
leek het er zelfs op dat we niet naar de stad terug konden vliegen
vanwege een enorm gebied met regen en onweer, maar we konden er
net langs. Pas na 18.00 waren we thuis. Veel beter kon Tom het niet
treffen!

Nieuwe hangaar MAF Suriname

De bouw van een nieuwe hangaar is vertraagd. Er was een bouwstop
afgekondigd op het vliegveld, vernamen we. Vandaar dat de vergunning maar niet werd afgegeven. Na hééél veel telefoontjes, mailtjes
en gesprekjes en nog meer geduld was er dan ineens een afspraak
met de minister zelf. Hij zag het wat positiever in en beloofde aan de
slag te gaan. Tja, zo werkt dat hier. Ondertussen gaan we verder met
het voorbereiden voor de bouwperiode. Tijdelijk onderdak regelen

Op een dag gaat hier
een prachtig gebouw staan
voor het hele ‘bedrijf’ is geen kleinigheid, te meer omdat we zo veel
als mogelijk willen blijven vliegen natuurlijk. Uitdagingen genoeg
nog. Dankbaar en verwonderd zijn we over de vele hulp en expertise
die vaak belangeloos wordt aangeboden. Op een dag gaat hier een
prachtig gebouw staan. Niet als de nieuwe trots van MAF Suriname,
maar als een getuigenis en toonbeeld van onze grote en getrouwe God
die doorgaat met Zijn werk. Ondanks ons en toch ook met ons. Lof en
dank aan Hem!

Vanuit de TFC
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www.maf.nl, zoek onze pagina bij Internationale Staf en schrijf je in.

Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas, Tom en Koen

Zomervakantie - na een periode van thuisonderwijs. Een intensieve
periode voor zowel Joop als Rianda ligt achter. We hopen en bidden
dat ze als gezin tot rust mogen komen in de komende periode, om zo
ook daarna het werk voor MAF Suriname weer op te kunnen pakken.
Echte piloten
eten hun
boterhammet
je in de lucht

Tom was een
dagje mee, en
natuurlijk moet er da
n ook gewerkt
worden

