
“Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn shouders. Deze 

namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.” Jesaja 9:6 

Rond de viering van Thanksgiving werden we aangemoedigd om een lijst met dingen waar we als team dankbaar voor zijn, te 
maken. Toen we begonnen, dachten we niet dat de lijst zo lang zou worden. In al de drukte, hadden we niet genoeg jd 
genomen om na te denken en te vieren wat er is bereikt. 

Mission Avia on Fellowship werkt met veel partners in de DR Congo, die allemaal op de een of andere manier werken aan 
dezelfde doeleinden: het ondersteunen van kerken, het zoeken naar nieuwe discipelen, het beheer van de schepping, het 
opleiden van lokaal talent en het voorzien aan de kernbehoe en van mensen. Dit jaar zullen we alleen al meer dan 1000 uur 
veilig vliegen vanuit Kinshasa. We hebben dit jaar veel training gedaan! Het trainen van een nieuwe piloot om te leren 
navigeren in de uitdagende DRC-luchtvaartomgeving, het overstappen van piloten van het ene vliegtuig type naar het andere, 
en Jonathan die gekwalificeerd wordt om training te geven in de Cessna-caravan. Ondertussen blijven we druk met bezig met 
compliance in de complexe regelgeving. 

We hadden ook een enorm project om een van onze oude hangars om te bouwen tot een volwaardige onderhoudsfaciliteit 
die nu opera oneel is. Dit vergde veel energie en planning van het onderhoudsteam, maar vanaf het moment dat het voltooid 
was, hebben we de voordelen genoten van deze ruimte. Naast de construc e moesten ze ook al het gewone onderhoud aan 
de vliegtuigen bijhouden, evenals enkele andere grotere projecten. Onze cessan 206 kreeg een nieuw interieur, verse verf op 
de broodnodige plekken en een nieuw landingsgestel. Een van de Cessna Caravans moest enkele weken het land uit om een 
nieuwe motor te krijgen en een volledige revisie van het neuswiel. Een andere caravan kreeg een staartherstel nadat deze 
beschadigd was geraakt. We hebben een geweldig onderhoudsteam dat het erg druk hee  met het an ciperen op projecten, 
het beheren van onderdelen en het werken met al de inspecterus die we hier over de vloer krijgen. 

Vanwege het werk van de Heer in uw 
hart en zijn getrouwe voorziening, 

hebben we 100% van onze benodigde 
ondersteuning. Er is echter al jd ruimte 
voor anderen om zich bij ons team aan 
te sluiten om het werk van MAF over 

de hele wereld te ondersteunen. Als je 
voelt dat de Heer je leidt om deel uit te 
maken van ons bedieningsteam, wacht 

dan niet, want het extra gaat naar 
anderen toe! We kijken ernaar uit om 
met u te delen wat God allemaal zal 

doen door uw partnerschap. 

Bedankt voor je gebeden en 
steun gedurende 2022. Moge 
2023 een jaar worden waarin 

we dichter bij onze Heer 
komen. 

Onze liefste groetjes, 

Jonathan & Nicole de Jongh 

Noah, Quinten, Wya , O s & 
Aria 

Winter 2022 

the de Jongh family 

Vrolijk Kers eest!  

Jonathan de Jongh - jdejongh@maf.org  | Nicole de Jongh - ndejongh@maf.org 



Omdat ons team aan de kleine kant is, zijn we al jd aan het nadenken over hoe we meer gefocust en effec ever kunnen zijn 
en onze kostbare uren te maximaliseren om aan onze missie te werken met de resources die we hebben. Na vele discussies 
realiseerden we ons dat we er baat bij zouden hebben als we ons op één type vliegtuig concentreerden en onze ervaring niet 
te dun verspreidden. In het derde kwartaal van dit jaar hebben we afscheid genomen van onze PC-12, een zeer goed vliegtuig 
voor DRC maar moeilijk en jdrovend om te beheren in de context. Een van onze piloten vloog veilig langs de Afrikaanse 
westkust en vervolgens door Europa, IJsland, Groenland, Canada en de VS, helemaal terug naar het MAF-hoofdkwar er in ID. 

Nicole hee  het eerste jaar van haar masteropleiding Bijbelse Counseling succesvol afgerond. Ze hee  echt genoten van de 
inhoud en het omgaan met de uitdagende onderwerpen. Op dit moment is ze halverwege en ze stree  er nog steeds naar om 
eind volgend jaar klaar te zijn. Dit schooljaar is ze, na een COVID-onderbreking, ook weer begonnen met het coachen van 
basketbal voor middelbare meisjes op de Amerikaanse school. Dit brengt haar veel vreugde. 

Met 4 kinderen die elke ochtend de bus naar school nemen, zijn we dankbaar dat elk van hen lijkt te genieten van hun 
klasgenoten en leraren en allemaal goed presteren. Ze vinden het ook leuk om in de voetbal- of basketbalteams te zi en en 
ze hebben voldoende jd om met vrienden te spelen.  

Aria mist haar grote broers overdag, maar gebruikt dit als een geweldige kans om privé met haar moeder te babbelen. Het 
ontbreekt haar nooit aan verwondering en drive om te ontdekken, of het verlangen om de hele wereld erover te vertellen. 

In oktober hadden we een geweldige familieconferen e. Drie dagen voor alle MAF-medewerkers en families om een pauze te 
nemen van de luchtvaart en samen te komen voor plezier en gemeenschap. Een jd om samen in een spiritueel onderwerp te 
duiken en als groep te groeien. We hadden 7 vrijwilligers uit de VS om te presenteren, les te geven en met de kinderen te 
werken. Zeker een hoogtepunt dit jaar.We vermeldden in onze laatste gebedsbrief dat we moesten verhuizen. Op dat 
moment dachten we dat we een andere plek klaar hadden om te gaan, maar helaas ging dat niet door. Na een lange, 
vermoeiende en meestal mislukte zoektocht zijn we jdelijk verhuisd naar een ander huis dat MAF had gereserveerd voor 
inkomende personeelsleden. We wachten tot er enkele deuren opengaan voor een meer permanente plek. Bewaar dit 
alstublie  in uw gebeden. We genieten allemaal van het huis waar we nu zijn na de enorme inspanning die het is om te 
verhuizen. 

Dit is geen volledige lijst met hoogtepunten, maar er zijn er genoeg om te laten zien dat we zijn gesteund door God, die 
precies op het juiste moment in de juiste behoe en hee  voorzien. We hopen dat u onze dankbaarheid voor de trouw van de 
Heer in elk seizoen zult delen. Zelfs in moeilijke en zware jden, was God daar aan het onderwijzen, leiden, bemoedigen, al jd 

werkend aan Zijn doel voor ons allemaal, 
namelijk ons herstellen naar Zijn 
oorspronkelijke ontwerp. 

 
 

Hier kan je geven: 

Onze groepsfoto van de familieconferen e. We kwamen samen met alle na onale en 
interna onale medewerkers als families voor een leuk dagje uit. Het was een leuke jd 

van fellowship met ons hele team!                                                                        Foto: Jacob O'Brien 

MAF staff raise support for a pooled fund out of which MAF covers salary, housing, benefits, and staff-related work expenses. MAF 
exercises discretion over the use of staff support to carry out its work and care for its staff. 


