(

Nieuwsbrief

21

Hoe gaat het met ons?

Iedere dinsdagmiddag nodigt Rianda de andere MAF
gezinnen uit. Alle kinderen (soms wel tien!) spelen
heerlijk samen en de vrouwen kunnen even lekker bijpraten. Joas en Tom zijn twee of drie dagen per week
naar hun nieuwe school, ze genieten er enorm van.
Maar dat betekent dus ook de andere dagen van de
week thuisonderwijs. En ja, dat is soms toch echt een
uitdaging. Vooral omdat het nu al zo lang duurt. De
weken gaan zó voorbij met school, boodschappen doen,
huishouden, belletje met Nederland, tuinieren, etc.
Wat in dit land bijzonder leuk is, is tuinieren. Je breekt
een stukje van een struik af die je mooi vind, steekt dat
in de grond en het groeit weer verder. Ook een rotte
tomaat gooi je niet weg, maar stop je in een potje. En
na een paar dagen heb je al resultaat. Het verdere proces gaat de ene keer goed, soms ook fout door schimmel of mieren die de wortels aantasten bijvoorbeeld.
Maar over het algemeen is het echt leuk (en lekker!)
om wat te planten en te verbouwen!
Rianda is gestart met een eenvoudige Bijbelstudie met het
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verdienen. Maar er is ook tijd
voor ontspanning, even weg uit haar thuissituatie. Sinds kort staat ze meer open voor het evangelie en wil ze graag meer weten. Tevens komen we
zo steeds meer over haar achtergrond en cultuur te
weten. Wat een schrijnende en soms ook duistere din-

gen komen dan naar boven! Wat een nood en leegte,
wat een gebrokenheid in deze wereld is er toch. Hoe
mooi en nodig is het dan om samen vanuit de Bijbel te
ontdekken hoe God alles goed heeft gemaakt. Hoe wij
mensen Hem de rug hebben toegekeerd en het kwaad
hebben toegelaten. Maar ook om dan de weg terug
naar God te wijzen. Naar de enige troost in dit leven en
vooral straks in het sterven: onze Heere Jezus. En Hij
leeft! We zien het zo duidelijk om ons heen in kleine en
in grote dingen. In voor- en in tegenspoed. En zo blijven we ook onze zegeningen tellen.

Hoe gaat het in Suriname?
De situatie in Suriname is lastig te omschrijven. De
ziekenhuizen schijnen vol te zijn. We horen schrijnende
verhalen van mensen die worden geweigerd en (dood)
ziek naar huis zijn gestuurd. Aan de andere kant zijn
er gelukkig ook al langere tijd versoepelingen van de
maatregelen. De economie lijkt nog steeds in een diep
dal te zitten, hoewel de wisselkoersen en daarmee
ook veel prijzen gelukkig redelijk stabiel zijn. Maar dan
weer wel torenhoge prijzen. De lange droge tijd die nu
ongeveer ten einde loopt is heel raar verlopen. Eigenlijk hebben we helemaal geen droge tijd gehad en lijkt
het eerder of de regentijd gewoon is doorgegaan. We
hoorden al de eerste signalen dat dit wel eens effect
kan hebben op de volgende oogst, omdat het nu heel
lastig is deze te planten met alle nattigheid.
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Uit de cockpit
Eigenlijk vooral vanuit het kantoor kan ik beter zeggen. De laatste
weken heb ik het vooral druk met rapportages, handboeken bijwerken, reparatievoorschriften opvragen, kapotte onderdelen opsturen,
nieuwe onderdelen bestellen en inspecties van de vliegtuigen voorbereiden. Daarnaast heb ik een aantal nieuwe trainingen uitgewerkt
en gegeven. Ook dat hoort er allemaal bij. Het maakt het enerzijds
afwisselend en het kost anderzijds ook veel tijd en energie. We hebben helaas ook met tegenslagen te maken. Er waren verschillende
onverwachte issues met de vliegtuigen, zodat we nu al wekenlang één
vliegtuig moeten missen. Dit betekent dure onderdelen aanschaffen,

We hebben helaas ook
met tegenslagen te maken
extra onderhoudstijd en passen en meten in de vliegplanning. Maar
toch zijn we ook dankbaar dat de gebreken iedere keer op tijd zijn
gevonden! Ook valt het niet mee geschikte nieuwe collega’s te vinden
voor de groundcrew: het team wat de vliegtuigen klaarmaakt, inlaadt
en passagiers en cargo begeleidt. Dat zorgt voor extra druk op het
huidige team als de vliegtuigen vertrekken of aankomen. Een andere
tegenvaller zijn de gezondheidsklachten van onze directeur. Deze werden zodanig dat hij een stap terug heeft moeten doen en nu voorlopig
slechts drie ochtenden aanwezig is. Dat betekent onder andere ook
voor mij extra taken en verantwoordelijkheden.
Onlangs hadden we als team onze MAF gebedsdag. Het thema was
‘vertrouwen’, naar aanleiding van Jeremia 17:7. Een mooie belofte
vind je hier voor degenen die op God vertrouwen. En tevens ook een
les dat er ook voor hen moeilijke tijden zullen zijn. Maar: Hij is trouw!
Moeilijke tijden, hitte en droogte zullen ons niet deren. We zullen
vruchten dragen. Dat zien we misschien niet altijd, zeker niet als we
middenin allerlei uitdagingen en tegenslagen zitten. Maar juist dan:
vertrouw op Hem. Hij regeert en zal het werk, wat Zijn hand begon,
niet laten varen.
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Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas, Tom en Koen
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