OP REIS

In de vorige nieuwsbrief hebben met u gedeeld dat we veel nadenken over
onze toekomst. Om hier concreet mee bezig te gaan, zijn we in januari voor
een aantal weken in Amerika geweest bij MAF USA. Graag vertellen we u
meer over deze reis en ook over de uitkomsten van alle cursussen en
gesprekken tijdens ons verblijf daar.
Op maandag 3 januari stapten we in het vliegtuig en vlogen we naar Miami
voor een paar dagen vakantie. Dat was even een shock voor ons. Al die
rijkdom en luxe. Toch hebben we wel genoten van de tijd
samen. Vrijdagochtend 7 januari zijn we verder gevlogen. Tieme en Linde
mochten onderweg bij de piloot in de cockpit kijken. Wat een leuke ervaring!
We vlogen via Dallas (Texas) naar Boise. Daar werden we opgehaald door
iemand van MAF en naar Nampa gebracht waar het kantoor van MAF USA
is. Toen we bij luchthaven naar buiten liepen was het koud! Ook lag er
sneeuw. Voor de kids was de sneeuw een gebedsverhoring, ze vonden het
geweldig! Bij het kantoor van MAF zijn appartementen en hier mochten we
intrekken. Een prachtige plek om tot rust te komen en in gesprek te gaan met
de mensen van MAF.
HET PROGRAMMA

Na het weekend van aankomst zijn we gestart met de zgn. ‘Candidacy
Class’, een training voor kandidaten van MAF om allerlei dingen te leren
rondom MAF en zending. Niet alle onderwerpen waren voor ons van
toepassing en daarom hadden we af en toe tussendoor een poosje vrij. De
training duurde dagelijks van 8 tot 5. Tussendoor hadden we dan een uur
lunchtijd, waardoor we even naar de kids konden en gezamenlijk met hen
konden eten.
Voor de kids was er een kinderprogramma van 8 tot 10. Daarna gingen ze
naar huis en was er een vaste oppas waar ze goed mee konden
opschieten. Ook van het kinderprogramma hebben ze genoten. Tieme zag
er erg tegenop om Engels te praten, maar Linde heeft hem als grote zus
goed geholpen!

TOEKOMST

Ondertussen hadden wij onder andere een gesprek met het Kandidaten
Comité. Een heel officieel gebeuren waarin we geïnterviewd werden. Als
voorbereiding hierop hadden we in november al een online meeting gehad
met hen. Het comité had zich goed ingelezen in ons leven. Ze hadden
meerdere referenties benaderd en zelf hebben we vragenlijsten moeten
invullen. Zo vertelde we ook wat er in ons hart leeft en waar we ons naartoe
geroepen voelen. Het laatste half jaar merkten we dat Indonesië sterk naar
voren kwam in ons leven. We hebben een roeping ervaren naar Midden- en
West-Kalimantan. Dit is een gebied waar MAF werkzaam geweest is, maar
momenteel niet meer vliegt. Er was een basis in West-Kalimantan, maar die
is al lang geleden gesloten. Daarnaast is er een basis in Palangkaraya, waar
twee watervliegtuigen waren, maar wat sinds 2016 on hold is gezet. Het is in
vele opzichten een heel lastig gebied voor MAF. Zowel voor de families om
te wonen en te leven als ook voor de vliegoperatie en de tegenslagen die er
geweest zijn. We vonden het lastig om dit verhaal goed over te brengen. Hoe
gaan we aan een comité vertellen dat we een roeping ervaren naar dit
gebied, terwijl MAF zich juist aan het terugtrekken is? Toch ervaarden we
sterk in ons hart dit te moeten doen. Zodoende zijn we open en eerlijk
geweest over wat er in ons hart leeft en waarom we denken dat God ons
daar wil hebben. We zijn erg bemoedigd door de manier waardoor er op
gereageerd werd. Ze namen ons heel serieus! In een persoonlijk gesprek
met de directeur van de afdeling Indonesië, gaf deze aan dat het heel
bijzonder was, omdat MAF de laatste tijd erg aan het nadenken is wat ze
moeten met dit gebied.
In de tweede week kregen we te horen dat we officieel zijn geselecteerd voor
Indonesië. Pasgeleden hebben we gehoord dat het de bedoeling zal zijn dat
we uitgezonden worden naar Kalimantan. We zijn blij en hebben vrede met
deze beslissing en zien er naar uit om ons te gaan voorbereiden op een
nieuwe periode binnen MAF.
PLANNING

Tijdens de weken in Amerika hebben we ook nagedacht over de planning
van dit jaar. De plannen zijn D.V. om tot eind mei / begin juni te verblijven in
Suriname. Daarna gaan we als gezin terug naar Amerika waar Henk zijn
vliegbrevetten zal moeten omzetten naar Amerikaanse papieren. Dat
betekent o.a. dat alle theorie-examens opnieuw moeten worden afgelegd
met aansluitend de standaardisatie. Als het mogelijk is met het visum dan
hopen we aansluitend als gezin de Oriëntatie Class te volgen, als
voorbereiding op uitzending. Pas daarna zullen we dan op verlof naar
Nederland komen, dat is dan waarschijnlijk half oktober. Begin 2023 zullen
we dan naar Indonesië gaan om in Salatiga de taalschool te doen. Dit duurt
gemiddeld ongeveer een jaar. Pas daarna zullen we doorgaan naar het
programma. Al met al een hele tijd!
SINAASAPPELACTIE

Binnenkort zijn er weer heerlijke sinaasappels te bestellen! We brengen u op
de hoogte!
TOT SLOT

 Wilt u bidden voor:
Een goede laatste periode in Suriname; de voorbereiding op het nieuwe
wat komen gaat; de bouw van een nieuwe hangaar op de basis
 Wilt u danken voor:
De goede gesprekken bij MAF USA; het perspectief op een nieuwe
werkplek; de goede tijd voor de kids in Amerika

