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Piloot, kunt  

u nog een  

groep vliegen?

Onderweg naar de Bijbelconferentie!
Onderweg naar de Bijbelconferentie!

Team MAF Suriname
Team MAF Suriname

De Bijbelconferentie
“Piloot, we willen ook graag naar de conferentie, kunt u 
nog een groep vliegen? We hebben geld.” Smekend kijkt 
een jonge vrouw me aan. Ik ben de laatste groep aan het 
inladen die naar de Bijbelconferentie wordt gevlogen. De 
weken hier voor is er veel heen en weer gebeld en uitein-
delijk hebben we zwaar onder de kostprijs een paar groe-
pen kunnen invliegen. Veel minder mensen dan normaal. 
Helaas konden we meer niet doen vanwege de hoge 
kosten en beperkte vliegcapaciteit. Nu konden we precies 
binnen één lange dag iedereen invliegen. Ik sta in dubio, 
want ik heb tijd om nog één extra groep te vliegen. En de 
mensen willen zo graag! Maar deze mensen moeten vol-
gende week ook allemaal weer een keer terug. Ik besluit, 
met pijn in het hart, het niet te doen. Een week later, als 
we de mensen weer terugvliegen, komt er een dringende 
medevac (ambulancevlucht) tussendoor. We besluiten de 
laatste groep een dag te laten wachten en de medevac 
voorrang te geven. De volgende dag kunnen we de laatste 

groep combineren met de andere 
vliegplanning en precies iedereen 
weer naar huis vliegen. Blij dat ik 
die ene extra groep toch niet heb 
meegenomen. Of heb ik mensen 
iets moois onthouden? Lastige 
beslissingen die je eigenlijk niet 
wilt maken.

Bovenstaande schetst de situatie waar we eigenlijk ie-
dere week mee kampen. Uitdagingen in de vliegplanning, 
mensen teleurstellen die graag willen vliegen. We heb-
ben slechts één vliegtuig beschikbaar en zijn beperkt in 
het aantal piloten. Er is namelijk nog een piloot/monteur 
weggevallen uit het team. Hij is met z’n gezin met spoed 
naar Amerika voor medisch onderzoek en een operatie. 
Hij had ook net het vliegtuigonderhoud van mij overge-
nomen. Dat ligt dus weer mooi terug op mijn bureau. De 
andere piloot, die eigenlijk iedere dag vliegt, gaat half 
december op verlof. Dan blijf ik nog samen met de di-
recteur over om te vliegen. Maar de directeur is ook nog 
herstellende en kan maar beperkt vliegen. We doen wat 
we kunnen, maar zijn tegelijk erg voorzichtig met wat we 
hebben. Nog een zieke piloot of extra onderhoud kunnen 
we er niet bij hebben nu. Alles op een rij gezien, wordt de 
hele operatie hier dus flink verstoord. En dat is eigenlijk 
ook helemaal niet verwonderlijk wanneer er gewerkt 
wordt aan uitbreiding van Gods koninkrijk. Maar: Weest in 
geen ding bezorgd (…), en: Wentel uw weg op den HEERE, 
en vertrouw op Hem, Hij zal het maken. God staat boven 
dit alles. En al gaat er in onze ogen veel verkeerd, we 
vertrouwen er op dat Zijn werk door zal gaan. 

De Bijbelconferentie
De Bijbelconferentie

MAF collega mocht spreken 
MAF collega mocht spreken 

tijdens de conferentie
tijdens de conferentie
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Hadden we in de vorige nieuwsbrief vermeld dat ik andere functies ga 
bekleden, ook Rianda gaat aan de slag. De jongens zijn nu alle drie naar 
school, het huis is na het verlof weer helemaal aan kant en dus is er tijd 
over. Op de school van de jongens was al eerder gevraagd naar hulp. En 
nu er acute nood is, werd Rianda laatst weer gevraagd om te komen hel-
pen. Na overleg heeft ze besloten dit te doen. Ze gaat deels de Interne 
Begeleider vervangen en deels ook helpen als opleider in de school. 
Veel leraren zijn nog bezig met een opleiding en dat is voor hen een be-
hoorlijke uitdaging. Rianda heeft er erg veel zin. Daarnaast geeft het een 
mooie ingang op school. Zo is ze dit jaar weer gevraagd om het Kerstver-
haal te vertellen. We weten dat er ook verschillende christelijke leraren 
op de school werkzaam zijn. We hopen dat we op deze manier ook hen 
beter kunnen bereiken en bemoedigen. Een zendingsveld is niet altijd een 
dorpje in de bossen!

Jongens, morgen hebben we vrij dus niet te vroeg uit bed!

Koen: ik word zó moe van uitslapen…

Zoek de (enorme) sprinkhaan
Zoek de (enorme) sprinkhaan

Complex vliegtuigonderhoud
Complex vliegtuigonderhoud

Tom was jarig, hier met z'n favoriete 
Tom was jarig, hier met z'n favoriete cadeau: hamsters!
cadeau: hamsters!

Vliegveld Zorg en Hoop
Vliegveld Zorg en Hoop

Bouw nieuwe hangaar is maanden 
Bouw nieuwe hangaar is maanden vertraagd, maar vordert wel!
vertraagd, maar vordert wel!

Koen is met het buurjongetje aan het 
Koen is met het buurjongetje aan het vissen onder toezicht van poes Loekie
vissen onder toezicht van poes Loekie

Indrukwekkende bui waar we met 
Indrukwekkende bui waar we met respect omheen vliegen
respect omheen vliegen

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord.
De nieuwsbrief is bedoeld om u op de 
hoogte te houden van de ervaringen van de 
familie Van Weele. De verzending van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuis-
frontcommissie in samenwerking met 
MAF Nederland. Als u zich op wilt geven 
voor ontvangst van de nieuwsbrief of Joop 
& Rianda 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 daar-
bij dat het om de familie Van Weele gaat.

TFC Van Weele 
TFCvanweele@gmail.com
Arjan de Dreu
Arno Witsel
Huub Weststrate

Annelies Zuijdweg
Hanneke Sinke

Joop en Rianda van Weele
tel. 0611 46 2017, joopenrianda@gmail.com
Postadres:
MAF Suriname, t.a.v. fam. Van Weele 
P.O. Box 2031, Paramaribo, Suriname

Giften steunfonds:
NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.
MAF Nederland, o.v.v.  
Steunfonds Van Weele

Onze uitzending wordt mede 
mogelijk gemaakt door Zending 
Gereformeerde Gemeenten 
(www.zgg.nl)

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digi-
taal/op papier? Ga dan naar de website 
www.maf.nl, zoek onze pagina bij Interna-
tionale Staf en schrijf je in.

Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas, Tom en Koen

We gaan hier een stukje off-road.

Tom: kun je ook of-groen?



Update financiën
Aan het einde van het jaar en richting de start van de derde uitzendperiode is het een goed moment voor een 
financiële update. In het kort blikken we terug op 2022 en kijken we vooruit naar 2023.

2022
Met elkaar zijn we God dankbaar dat dit jaar redelijk 
normaal en voorspoedig is verlopen. Opnieuw een 
jaar waarin corona impact had in Suriname en in 
Nederland. Maar minder fors dan in 2021. Samen met 
de kinderen hebben Joop en Rianda toch ook nu goede 
en lastige tijden gekend.

Wat is het dan fijn als er op financieel gebied 
geen zorgen zijn. Opnieuw zijn we dankbaar 
met uw betrokkenheid als achterban en 
voor alle steun die ook dit jaar in ruime 
mate is gegeven. Steun in gebed, aandacht, 
acties, geld of welke vorm dan ook.
Gelukkig konden we dit jaar weer (zonder 
coronamaatregelen) acties organiseren. 
Althans, niet wij maar u als achterban 
organiseerde alle acties! Dank daarvoor.
Het resultaat is dat we in 2022 meer 
inkomsten ontvingen dan vorig jaar. 
Uiteraard mede dankzij een brede achterban 
die trouw periodiek een vast bedrag 
overmaakt naar het Steunfonds. 

Het concrete resultaat is dat wij als 
achterban de verplichte bijdrage van 
€ 50.000,00 per jaar konden voldoen en 
zelfs het volledig bedrag van de begroting. 
Gelukkig vielen de kosten iets lager uit dan 
begroot.
Het afgelopen jaar is het aantal vaste 
supporters gedaald naar 157 personen en 
bedrijven. Het jaarbedrag aan toegezegde giften is ook 
iets gedaald. Samen heeft u momenteel een bedrag 
van € 43.800,00 per jaar toegezegd. Dit is inclusief de 
jaarlijkse bijdrage van partnerorganisatie ZGG.

Samenvattend is er momenteel sprake van een 
gezonde financiële basis. MAF Nederland heeft 
daarom ook een uitzendbegroting voor 2023 afgegeven 
en zich garant gesteld voor de uitzendkosten die boven 
de verplichte eigen bijdrage komen.

We danken God dat Hij u en jullie de bereidheid heeft 
gegeven om trouw met Joop en Rianda mee te leven in 
de missie die God ons samen geeft.
We realiseren ons dat de kosten van het 
levensonderhoud in Nederland fors zijn gestegen. 
Daarom wordt elke gift (klein én groot) in grote 
dankbaarheid aanvaard.

2023
MAF Nederland heeft de begroting voor 2023 
opgesteld. Het beleid van MAF International is hierbij 
leidend. Gezien de economische situatie in Suriname 
is in de begroting inflatie verwerkt (indexatie). Ook is 
er sprake van een ongunstige wisselkoers dollar-euro. 
Voor komend jaar is een bedrag nodig van afgerond 
€ 68.000,00.

Zoals u weet, is het beleid van MAF 
Nederland dat de achterban jaarlijks 
minimaal € 50.000,00 bijdraagt aan 
de uitzending. Vanzelfsprekend is 
het nog mooier wanneer de volledige 
uitzendbegroting door ons wordt 
opgebracht. Dat is ook waar wij als TFC 
voor gaan! Als we niet instaat zijn om 
het volledige uitzendbedrag bij elkaar te 
brengen, staat MAF Nederland garant 
voor het resterende bedrag. Ook de ZGG 
ondersteunt de uitzending van Joop en 
Rianda en doneert hiervoor een bedrag aan 
het Steunfonds.
Als TFC hopen we ook het komende jaar, 
onder Gods zegen, samen met u als 
achterban de uitzending mogelijk te maken. 
Mogen we in 2023 weer een beroep op u 
doen?


