
 

 

Beste familie, vrienden en achterban, 

 

Gebedsdag 

Sinds een aantal jaren heeft MAF US een maandelijkse 

gebedsdag. Iedere eerste woensdag van de maand word er niet 

gevlogen, maar gefocust op gebed en geestelijke toerusting voor 

de nationale en internationale staff. Sinds we in Wamena wonen 

is Willem samen met een collega verantwoordelijk voor de in-

vulling van deze dag. Dit jaar focussen we op de Bergrede uit Mat-

theus 5. De Heere Jezus geeft onderwijs aan Zijn discipelen over 

het Koninkrijk der hemelen. Hier kunnen we veel van leren om 

dagelijks in de praktijk te brengen. Het onderwijs van Jezus is  

radicaal.  Het vraagt van ons vertrouwen en geloof in Jezus, de 

vervuller van de Wet en de profeten, de Redder voor mensen! Op 

zo’n dag houdt iemand een inleiding over het Bijbelgedeelte, er 

wordt gezongen, gebeden, en met elkaar gegeten, in kleine 

groepen wordt er verder gepraat en dan afgesloten met spellen  

en sport buiten.  

 

Leerkrachten 

Vanuit Wamena vliegen we veel medische evacu-

aties. Rege-

matig gebeurt 

dit ook op  

zaterdag. Dat 

gaf Matthias 

en Miriam de   

gelegenheid 

om een keer 

met papa mee 

te gaan!  

Er was een leerkracht ziek geworden die Willem de 

week ervoor naar Ninia had gevlogen. Met de scholen 

en onderwijs in het binnenland is het slecht gesteld. 

Onderwijzers komen bijna niet opdagen en kinderen 

leren dus ook niets. Vanuit Sentani vloog Willem vaak 

voor de Papoea Hope Scholen, dat is vanuit Wamena 

minder. Maar nu is er vanuit de Gidi kerk (groot kerk-

genootschap), samen met het hoofd van Onderwijs in 

het Yahokimo gebied, een initiatief ontstaan om 

leerkrachten naar scholen in het binnenland in dit 

gebied te sturen. Het is ontzettend belangrijk dat de 

kerk dit ziet en er iets mee doet. In januari kon MAF 

voor dit project vliegen en tientallen leerkrachten 

naar de verschillende dorpen brengen. Ieder semes-

ter komt dit terug, tevens vervoert MAF veel           

voorraden voor deze scholen. 

Incident 

Het weer is en blijft een uitdagende factor tijdens het 

vliegen. Maar niet alleen dat, Willem had twee keer in 
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de afgelopen weken een 

spijker in een band tijdens een 

landing. Dit is gelukkig goed 

afgelopen, maar had ook 

zomaar heel anders af kunnen 

lopen. Beide keren zijn er geen 

ongelukken gebeurt en is het 

bij een incident gebleven. De 

band kon verwisseld worden 

door een monteur die            

ingevlogen werd. Beide keren 

hoefde Willem ook niet te overnachten in het dorp en was 

eind van de middag weer thuis. We zijn dankbaar voor 

Gods bescherming hierin en beseffen des te meer hoe 

afhankelijk we zijn van Hem, iedere dag.  

Waren 

Dit is Waren, een collega waar Willem veel mee samen-

werkte in de hangaar in Sentani. Hij woonde eerst in 

Wamena, maar kon beter doorgroeien in het werk tot zelf-

standig monteur in Sentani. MAF vind het belangrijk om 

lokale mensen op te leiden. Toen onze collega Joyce over-

leed in 2020 is er een fonds ontstaan waaruit lokale 

collega’s opgeleid kunnen worden. Waren en zijn gezin 

zijn vorig jaar, na lang wachten op een visum, naar Ameri-

ka vertrokken om de opleiding tot monteur te volgen. 

Deze maand won hij de prijs van de beste student in zijn 

opleiding in heel Amerika!  

Het is prachtig om te zien hoe nationale staff zoals Waren 

ontplooien en ontwikkelen tot zelfstandige monteurs. We 

hebben al eerder geschreven over de Engelse trainingen die  

Willem met de hangaar staff deed in Sentani. Waren was 

daar altijd erg enthousiast bij betrokken en wilde graag leren.  

Uiteindelijk heeft het er aan bijgedragen dat hij de Engelse 

taal voldoende machtig was en in Amerika kon gaan           

studeren. In mei dit jaar hoopt hij deze studie af te ronden en 

een gekwalificeerd vliegtuigtechnicus te zijn.  

 

Hartelijke groet,  

Willem, Mariette, Matthias, Miriam, Sarah 

 

Update van de Penningmeester 

In December 2021 hebben we u een toelichting gegeven op 

de financiële kant van zaken omtrent de uitzending van de 

Fam. Jonkers. In December gaven we nog aan te verwachten 

het jaar met een klein tekort af te sluiten, maar in December 

is er een enorm aantal extra giften geweest waardoor we het 

budget 2021 volledig hebben ontvangen! Hartelijk dank voor 

uw vrijgevigheid. Soli Deo Gloria! 

 

 

Gebedspunten:  

• Dankt u mee voor de veilige vluchten die we mochten 

doen? Ook voor het feit dat de twee lekke banden geen 

ongelukken zijn geworden! 

• Bid voor de leerkrachten in de dorpen. Bid voor gezond-

heid, voor doorzettingsvermogen. Bid voor degenen die dit 

project leiden.  

• Bid voor de nationale staff. Dat ze door de 

gebedsdagen diep geworteld mogen worden in Jezus 

Christus. 

• Dankt u mee voor de training die Waren kan volgen in 

Amerika. Bid voor hen als gezin in deze tijd.  

• Dank God voor de voldoende financiele steun die we 

mochten ontvangen in het afgelopen jaar. Hem alle eer! 

• Dank dat het als gezin goed met ons gaat en we ons op 

ons plek voelen in Wamena. 

http://www.maf.nl/

