
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Lieve familie en vrienden,  

“Het leven in oost DRC is samen te vatten in één zin: voortdurend 
onrustig. De regio net over de grens van Uganda wordt beheerst door 
een heel aantal milities die tegen elkaar vechten. Regeringslegers van 
omringende landen en het Congolese leger mengen zich ook in de 
conflicten waardoor er eigenlijk continu escalaties zijn.” 
 
Aan het woord is David Petersen, piloot voor MAF in het oosten van de 
Democratische Republiek Congo (DRC). Hij is met zijn gezin sinds een 
aantal weken op verlof in de VS. Deze ochtend vertelt hij tijdens de 

dagopening op het MAF 
hoofdkantoor over de 
situatie in DRC en het werk 
dat daar gedaan wordt. 
Relevant voor mij (Kees), nu 
ik vanwege een nieuwe  
functie ook bij dit werkveld 
betrokken ben.  Ik verblijf op 
dit moment voor twee weken 
op het MAF hoofdkantoor in 
Nampa (VS) en zo krijg ik de 
gelegenheid om mee te 
luisteren: 
 

Milities en Bunia 
“Twee jaar geleden was de MAF basis nog in Nyankunde. Toen daar de 
FPIC militie gevormd werd en begon te vechten, hebben we na drie dagen 
besloten naar Bunia te evacueren in het noordwesten. Sinds die tijd rukt 
de CODECO militie op vanuit het noordoosten, de ADF in het zuidoosten 
en de FRPI vanuit het zuiden. We zijn niet de enigen die naar Bunia 
geëvacueerd zijn. In de regio ontstonden tien vluchtelingenkampen en in 
totaal zijn er zo’n vijf miljoen mensen op de vlucht binnen de DRC. Voor de 
gezinnen van ons team konden we een aantal huizen in Bunia huren en 
een gebouwtje dat dient als ‘kantoor’. Er moesten nieuwe lokale 
medewerkers gezocht worden en dagelijks komen inmiddels meer dan 
honderd mensen met vluchtaanvragen langs op het kantoor. Op het 
vliegveld van Bunia kon wat ruimte worden bemachtigd om de drie Cessna 
Caravans en de kleinere Cessna 206 te parkeren. Ze staan daar ingeklemd 
tussen de helikopters van het Congolese leger aan de ene kant en de VN 
vliegtuigen en helikopters aan de andere kant.”  
 
Toekomst 
Als er één ding duidelijk is in de DRC, is het wel dat de toekomst onzeker is. Toch moet het team ook in deze 
instabiele omgeving vooruit denken en kijken hoe ze op een veilige manier hun vliegtuigen kunnen inzetten. Om die 
reden wordt er op dit moment hard gewerkt om een stuk grond op het vliegveld te kopen, zodat ze daar binnenkort 
een kleine hangaar met kantoortje kunnen bouwen. Op dit moment gebeurt al het werk buiten op het platform, in 
de brandende zon met alle hectiek van vliegtuigen en helikopters om hen heen. 

Mobiele Bijbelscholen 
“Genoeg over alle uitdagingen en moeilijkheden” zo gaat David verder. “Er gebeurt dwars door alle onrust en ellende 
heen een heleboel mooi werk. Het afgelopen jaar is de vertaling van het Nieuwe Testament in drie verschillende talen 
gereedgekomen en op dit moment ondersteunen we met het vliegtuig nog 25 andere vertaalprojecten. Hierbij wordt 
vooral ingezet op het trainen van lokale Bijbelvertalers. Het vertalen van Gods Woord gaat hand in hand met de 
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De DRC is een land dat vroeger Zaïre 
heette. Tot 1960 was het een Belgische 
kolonie en om die reden is het Frans de 
officiële taal. Het is een enorm uitgestrekt 
land (een derde van de VS) en bevat het 
op één na grootste regenwoud ter 
wereld. MAF heeft twee vlieg-
programma’s in dit land. Eén programma 
in west DRC wat aangestuurd wordt 
vanuit de hoofdstad Kinshasa (derde 
grootste stad in Afrika!) en één 
programma in oost DRC dat op dit 
moment aangestuurd word vanuit Bunia. 

Het MAF team in oost DRC. 

Vluchtelingenkamp in Bunia. 

Waddinxveen, december 2022 
 

‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in 
alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend 
worden bij God en de vrede van God, die alle begrip te 

boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in 
Christus Jezus.’  

(Fi 4:6)  



 

verkondiging ervan. Een mooi voorbeeld 
daarvan zijn de ‘mobiele Bijbelscholen’ waar 
mensen die pas tot geloof gekomen zijn, 
toegerust worden in Bijbelkennis.” 

Nieuwe functie 
Sinds september dit jaar is de functie van 
Kees veranderd van ‘Indonesia chief pilot’ 
naar ‘International chief pilot’. Dit gebeurde 
in het kader van een reorganisatie binnen 
MAF-US. Het is de bedoeling dat Kees de 
chief pilots op de verschillende velden 
begeleidt en een ‘global training team’ 
aanstuurt dat ervoor zorgt dat de piloten en 
het grondpersoneel wereldwijd volgens 
dezelfde standaarden opgeleid worden. Het 
betekent dat Kees minder frequent naar 
Indonesië zal reizen, maar in plaats daarvan 

regelmatig andere velden (zoals DRC) bezoekt voor training. Collega David Petersen is 
chief pilot van het DRC programma en Kees werkt daarom veel met hem samen. Het is 
bijzonder om te zien hoe Kees de ervaring die hij de afgelopen jaren in Indonesië heeft 
opgedaan in deze nieuwe functie kan gebruiken. Het stemt ons dankbaar dat we zo 
mogen bijdragen aan het wereldwijde werk van MAF. 
 
Ons gezin 
Als gezin maken we het goed. Elsbeth is dit jaar voor twee dagen in de week les gaan 
geven aan groep zeven op de Rehobothschool in Moerkapelle. Daarnaast is ze 
regelmatig betrokken bij evangelisatiewerk in het inloophuis ‘Het Kompas’ in 
Scheveningen. Ze helpt daar met de Bijbelstudies en de lunch voor een groep vrouwen. 
Het is mooi om zo ook dichtbij in Nederland betrokken te zijn bij werk in Gods Koninkrijk. Marijne zit in het derde jaar 
van de opleiding tot docent muziek aan het conservatorium in Utrecht. Ze is verloofd met Theo van Olst en de bruiloft 
staat gepland op 13 juli 2023! Joël is in opleiding bij de politie en draait daarin steeds meer mee met het ‘straatwerk’. 
We zijn langzaam aan het wennen dat hij regelmatig laat thuis komt of juist vroeg op weg moet naar zijn werk. Tirzah 
zit op dit moment voor drie maanden in Guinee als au-pair bij de familie Blomberg in Conakry. Dit Amerikaanse gezin 
met vijf jonge kinderen is recent naar Guinee verhuisd om daar een nieuw MAF programma op te zetten. Het is voor 
haar een drukke tijd vol uitdagingen waarin ze veel nieuwe ervaringen opdoet! Aron is na de zomervakantie vol goede 
moed begonnen aan het PrO op de Driestar. Hij heeft daar zijn draai redelijk gevonden en gaat met plezier naar school. 
Als gezin hebben we de afgelopen zomer samen Papua 
kunnen bezoeken toen Kees daar voor twee maanden 
aan het werk was. We genoten ervan om alle collega’s 
en vrienden te ontmoeten. Marijne en Joël hadden door 
de coronabeperkingen nooit afscheid kunnen nemen en 
deze reis was ook in dat opzicht een goede afsluiting 
voor hen. Bedankt voor al jullie steun in financiën en 
gebed over het afgelopen jaar.  
We wensen jullie allen een gezegende kerst en 
jaarwisseling toe.  
 
Hartelijke groeten,  Kees & Elsbeth, Marijne, Joël, Tirzah 
en Aron Janse 
 
Van de thuisfrontcommissie 
Onze TFC bestaat nog steeds, al is het dan in afgeslankte 
vorm, en wordt gevormd door: Klaas-Jan en Brenda van 
Heeringen, Paul en Hester Büdgen en Miebeth Janse. We krijgen regelmatig de vraag of er nog steeds een financiële 
achterban nodig is nu Kees en Elsbeth met hun kinderen in Nederland wonen. Het antwoord is ‘ja’. U hebt de afgelopen 
twee jaar kunnen lezen hoe Kees nog steeds volop voor MAF werkzaam is, ook al woont het gezin in Nederland. Helaas 
is de financiële steun de afgelopen jaren flink gedaald. Om die reden willen we ook als TFC in deze brief de vraag bij u 
neerleggen of u wilt overwegen om Kees en Elsbeth in hun werk bij MAF financieel te (blijven) steunen. 

 

 De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Janse. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd 

door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Kees & Elsbeth als 

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u 

doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Janse gaat.  
Dit werk wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Zending Gereformeerde Gemeente.                                                                                                                                                                                           

 

We vragen uw gebed om de 
vrijlating van Ryan Koher, 
een collega MAF piloot in 
Mozambique, die al een 

maand onschuldig gevangen 
zit in Maputo. Bidt om steun 
voor zijn vrouw en kinderen 
die nu terug in Amerika zijn. 

http://www.maf.nl/

