
 

 

Beste familie, vrienden en achterban, 

 

Bezoek. Half november kregen we bezoek vanuit Nederland.  

Thamar van de HR afdeling van MAF Nederland kwam op bezoek 

bij alle gezinnen die uitgezonden zijn vanuit Nederland en  

werkzaam zijn in Indonesië. Het was leuk om haar een stukje van 

ons leven te laten zien en ervaren. We hebben erg genoten.  

Willem kon haar ophalen in Sentani en naar Wamena vliegen. 

 

Terwijl we genieten 

van een kop koffie 

(met een stroopwafel!) 

raken we aan de praat 

en kijken we terug op  

de afgelopen ander-

half jaar. Wat is er veel 

gebeurd. Eerder schreven we al dat er weinig gezinnen voor MAF 

hier in Wamena woonden en dat we gevraagd werden om  

hiernaartoe te verhuizen om mee te helpen aan het  

opbouwen van de basis en het werk van MAF hier. Als we  

terugkijken zijn we dankbaar dat er weer veel is opgebouwd en 

we dat ook kunnen zien. Op dit moment zijn we met zes gezinnen 

en een leerkracht. Volgend jaar hopen er 

twee gezinnen bij te komen, een monteur 

en een piloot/monteur. Er kan snel veel 

kennis van dagelijkse operations  

verdwijnen als  mensen vertrekken, en het 

vraagt veel tijd om dat weer op peil te 

brengen. Het is prachtig om te zien dat 

God de afgelopen tijd heeft gezegend en 

we weer veel meer kunnen dienen hier. 

Toch is het niet een doel op zich om alleen maar  

operationeel te ‘draaien’. MAF heeft een aantal korte 

termijn ‘doelen en activiteiten’ om alles wat we doen 

te spiegelen en zo nodig aan te passen om op lange 

termijn een maximale impact te hebben in de levens 

van mensen hier in Papua. Het doel van MAF is dat 

mensen geraakt mogen worden door de liefde van 

Christus en dat het hun leven verandert.  

Dat geeft dat we als MAF medewerkers in een  

dynamische setting steeds moeten kijken of dat wat 

wij doen ook daadwerkelijk meewerkt aan dit doel. 

Welke vlucht moeten we doen en welke niet? Bij  

sommige vluchtaanvragen is het direct helder dat die 

uitgevoerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld  

medische vluchten. Tegelijk zijn wij gelimiteerd, want 

we hebben niet altijd piloten beschikbaar die overal 

naartoe kunnen en op alle vliegtuigen uitgecheckt 

zijn om te vliegen. Ook operationele condities spelen 

mee zoals een tijdslimiet voor wind bij bepaalde  

landingsbanen.  

Als MAF willen wij intentioneel zijn in de keuzes die 

we maken. Wat ons daarbij helpt zijn de korte termijn 

doelen en activiteiten. Wij hebben er vijf:  

Actief meewerken naar het zoeken van mensen die 

het Evangelie van Christus nodig hebben en nog niet  

die kans hebben gehad. Daarnaast zoeken we  

mogelijkheden om de lokale kerken te  

helpen/dienen. We zoeken mogelijkheden om onze 

nationale staf te laten groeien in hun 

werk/capaciteiten en talenten. Daarnaast dienen we 

de mensen in de binnenlanden in hun dagelijkse  

behoeften, zoals het brengen van eten. Als laatste 
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hebben wij een bepaalde verantwoordelijkheid voor de 

natuur en mogen we ook meewerken aan projecten die 

daarop gericht zijn. 

Het afgelopen jaar hebben we opgebouwd en zijn we weer 

operationeel. Nu mogen we verder kijken als team en de 

relaties verdiepen met de kerkleiders en partners en  

zoeken naar de beste mogelijkheden om hen te dienen.  

Doopdienst 

Vorig jaar schreven we in de december nieuwsbrief over 

een jonge kerk die ontstaan is in een dorpje. We zijn toen 

als gezin daar geweest en konden meehelpen om het 

‘kerkgebouw’ uit te breiden. Twee jaar geleden had nog 

niemand in dit dorp het Evangelie gehoord. In januari 

2021 begonnen de zendelingen het evangelie te delen in 

hun eigen taal en afgelopen maand zijn de eerste mensen 

gedoopt! Wel 300 mensen wilden gedoopt worden.  

Sommigen van hen waren voorheen moordenaars.  

Zo bijzonder hoe de Heere doorgaat met zijn werk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngalik Bijbelvertaling 

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de 7e complete 

Bijbelvertaling in Papoea is afgerond. Ook de Ngalik  

Bijbelvertaling is bijna compleet en hoopt volgend jaar 

klaar te zijn. Afgelopen maand werd hard gewerkt aan de 

audio Bijbel in de Ngalik taal. Willem vloog een aantal 

mensen uit Silimo, die deze taal spreken en lezen, naar 

Wamena. Zij hebben het complete Nieuwe Testament  

ingesproken. Een mooi moment was toen ze het verhaal 

moesten voorlezen van de vrouwen die naar Jezus zochten in 

het graf. Het raakte hen enorm en sommigen huilden. Jezus 

is niet gestorven, maar leeft! Ook mensen die niet kunnen 

lezen kunnen het Evangelie nu horen in hun eigen taal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het thuisfront 

We waren 12,5 jaar getrouwd op 12 november. Wat is er veel 

gebeurd in 12,5 jaar tijd! We zijn de tel al bijna kwijt op hoe-

veel plekken we gewoond hebben. De Heere heeft ons veel  

gegeven en we zijn dankbaar dat we hier mogen dienen. Het 

geeft zoveel rust om te weten dat Hij ons leven leidt. Als we 

de neiging hebben om ons zorgen te maken, mogen we weer 

terug kijken en zien dat de Heere altijd zorgde! 

We wensen jullie een gezegend kerstfeest.  

Dank jullie wel voor alle steun het afgelopen jaar! 

Hartelijke groet, Willem, Mariëtte,  

Matthias, Miriam, Sarah 

Gebedspunten:   

• Dank God voor het afgelopen jaar.  

• Dank voor een fijn bezoek van MAF Nederland. 

• Dank God met ons mee dat we nu met zeven  

      gezinnen hier kunnen samen werken. 

• Dank voor de school voor onze kinderen en dat het                                                                

goed gaat met ze. 

• Dank God voor de nieuwe christenen in het dorp. Bid     

voor de jonge Kerk daar. 

• Bid voor de relaties die we mogen onderhouden met 

de verschillende partners en kerken. Bid dat we daar 

het komende jaar verdieping in mogen meemaken. 

• Bid voor de vergunning van de school. Er wordt een    

nieuwe route ingeslagen en we bidden dat dit zal  

slagen. 

• Bid voor eenheid in het team, als het een uitdaging is 

nu het team zo snel groeit en iedereen daarin 

opnieuw zijn plek moet vinden. 

http://www.maf.nl/

