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Als het doorgaat…
Dit voorbehoud hebben we de laatste paar maanden vaak gemaakt. Als het
doorgaat… dan gaan we in de zomer naar Amerika. Maar de grenzen bleven
dicht, waardoor de reis verzet werd naar oktober. Opnieuw zeggen we: “als
het doorgaat…”. De besmettingen blijven oplopen en de grenzen van Amerika
lijken nog niet open te gaan.
Er wordt ons weleens gevraagd of we dat wachten en die onzekerheid moeilijk
vinden. Ja, we vinden de onzekerheid af en toe best lastig. We stellen ons erop
in, de koffers staan klaar om ingepakt te worden, Leah is erop voorbereid. En
dan is het soms wel eens lastig als het niet doorgaat.

“Wacht op de Heere, wees
sterk en Hij zal uw hart
sterk maken; ja, wacht op
de Heere”
Psalm 27:14
Gebeds- en dankpunten


Maar we ervaren vooral de leidende hand van de Heere. Hij heeft ons
geroepen en dat staat vast. Wij gaan stap voor stap de weg die Hij heeft
voorbereid. Vaak wachtend, maar vertrouwend op Zijn leiding. En zo is het nog
steeds; stap voor stap! Gods tijd is de perfecte tijd. En het enige wat wij moeten
en mogen doen, is vertrouwen. Hij die alles weet, onze toekomst kent, alles in
de hand heeft, Hij zorgt voor precies het goede moment. In dat vertrouwen
geven we ons leven opnieuw in Zijn handen, en kunnen we het zelf loslaten.



Huis





Wilt u danken dat we
tot nu toe goed
kunnen omgaan met
de onzekerheden qua
planning?
Wilt u danken dat we
gezinnen hebben
leren kennen
waarmee we mogen
optrekken?
Wilt u danken voor de
verkoop van ons huis?
We vragen ook uw
gebed om de hulp die
hard nodig is in
Papoea Indonesië, en
de onzekerheid i.v.m.
corona wat betreft
ons traject, dat alles
op Gods tijd mag
gebeuren.

Ondanks dat er onzekerheid is wat betreft onze planning i.v.m. corona zitten we
niet stil. Naast de opleiding die Willem volgt (hij moet nog een internationale
certificering doorlopen om straks voor MAF US te kunnen werken) en het
oefenen van Engels, zijn we de afgelopen tijd druk bezig geweest om ons huis
klaar te maken voor de verkoop. En inmiddels is het verkocht! Het ging
wonderlijk: we kregen een bod met daarbovenop het bedrag van €121,85. In
eerste instantie keken we er wat gek van op. Maar wat blijkt: de kopers hadden
in ons huis gezien dat we gelovig zijn en omdat ze hoorden dat we gaan
emigreren en ze zelf ook gelovig zijn, wilden ze ons bemoedigen met
Psalm 121 : 5 - 8 en hebben daarom dit bedrag bovenop hun bod gedaan. We
zijn er verwonderd over. Wat een bemoediging en zegen van de Heere!
IT

Langzaam wordt het steeds duidelijker wat Willem precies hoopt te gaan doen
in Papoea. Tot nu was het soms wat ‘algemeen’. Computerwerkzaamheden,
computersystemen onderhouden, etc.
Om een indruk te geven van de omvang van het werk in Indonesië: Er zijn
8 basissen in Indonesië van MAF. Daar werken ruim 150 mensen en deze
mensen gebruiken allemaal een computer. Door de hoge luchtvochtigheid zijn
er vaker problemen met computers waardoor ze sneller problemen geven of
uitvallen dan hier in het westen, wat de nodige uitdagingen met zich
meebrengt!

De visie van MAF: niemand is onbereikbaar voor Gods liefde!! Ook niet de mensen die
vaak afgesloten van de buitenwereld leven en moeilijk of soms zelfs helemaal
onbereikbaar zijn. MAF maakt het mogelijk om door middel van vliegtuigen deze
mensen te bereiken! Met het evangelie, maar ook met (medische) zorg, onderwijs etc.
Maar wat is er nodig om deze vliegtuigen in de lucht te krijgen en te houden?
En wat heeft dat met IT te maken?
Uiteraard zijn er piloten nodig. De piloten gebruiken bijv. o.a. IPads tijdens het vliegen
om daarop de weersomstandigheden te volgen en hebben apps nodig om de lading
van het vliegtuig goed te kunnen verdelen.
Daarnaast zijn er vliegtuigtechnici nodig die het vliegtuig kunnen onderhouden of
repareren, zodat er veilig gevlogen kan worden. Maar voor het onderhoud zijn
handleidingen onmisbaar en ook het onderhoud en de reparaties moeten goed
geregistreerd worden.
Daaromheen zijn er verschillende mensen die ondersteunende werkzaamheden
verrichten. Zoals bijvoorbeeld managers, administratief en/of financieel personeel.
En ook zij gebruiken IT, doordat passagiers ingecheckt moeten worden, er
verslagen/ formulieren gebruikt worden en opgeslagen. En ook financiële zaken
worden uiteraard vastgelegd. Voor dit alles worden computers gebruikt.
Voor al deze MAF-werkers is de IT specialist dus onmisbaar. Samengevat komen zijn
werkzaamheden hier op neer:
Onderhoud en ontwikkeling van programma’s voor de piloten,
vliegtuigtechnici en administratieve medewerkers
Zorgen voor en onderhouden van hardware (alle computers, servers en
andere apparaten die bij IT horen)
Zorgen voor het goed functioneren van internet, netwerken, servers,
computers, etc.
Ondersteuning bij de uitgezonden families bij evt. computerproblemen.
Dit is belangrijk omdat veel kinderen thuisonderwijs krijgen en daar een
computer bij nodig hebben, maar ook is internet vaak ‘het’ contact met
het thuisfront.

Hopelijk is het zo wat duidelijker wat het
werk van Willem gaat inhouden.
Het is een kleine maar onmisbare schakel
die we mogen vervullen, met allemaal
hetzelfde doel: Zijn liefde brengen naar alle
mensen op deze wereld!
Bijzonder!
Bijzonder hoe God wegen leidt. We konden
van de zomer niet naar Amerika en dat was
even omschakelen. Maar toen we een
afspraak hadden bij MAF (die afspraak
stond, en was net voor we eigenlijk naar
Amerika zouden gaan), bleek er kort daarvoor nog een gezin geselecteerd te zijn door MAF.
Een gezin dat ook voor IT-werk naar Papoea Indonesië hoopt te gaan. Zij hebben een
dochter in dezelfde leeftijd als Leah. Ze zullen hetzelfde traject volgen als wij; dus ook naar
Amerika en Engeland. Dit betekent dat er DV in 2021 vier gezinnen worden uitgezonden naar
Papoea Indonesië. 3 IT-specialisten en 1 piloot.
Afgelopen zomer hebben we kennis gemaakt als gezinnen. Het is
mooi en bijzonder dat we nu in Nederland al kennis met elkaar
kunnen maken en met elkaar kunnen optrekken en van elkaars
ervaringen leren! En natuurlijk fijn dat Leah nu een vriendinnetje
heeft waardoor ze niet alleen het ‘nieuwe’ tegemoet hoeft te gaan!
Website
We hebben deze tijd van wachten ook gebruikt om een website te
maken. Op de website kunt u naast deze nieuwsbrieven nog meer
informatie vinden over MAF, over het werk wat we hopen te gaan
doen, ons traject en ons als gezin. We hopen regelmatig de
website te updaten, neem gerust een kijkje: www.itmissie.nl

Leah:
Naar het buitenland gaan
vind ik wel en niet leuk.
Niet leuk omdat ik dan
mijn vriendinnetjes en
familie moet gaan missen.
Wel leuk omdat ik al een
vriendinnetje heb
waarmee ik kan gaan:
Lotte!

Van de TFC
Als TFC zijn we blij dat Willem en Lydia hun roeping gaan volgen. We hopen hen daarbij te helpen met
alles wat daarbij komt kijken. Op dit moment bevinden we ons in de opstartfase en kijken we wat er
nodig is voor hun uitzending. Dat doen we uiteraard in gebed, maar ook met praktische steun.
Zoals u in de eerste nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn Willem en Lydia voor hun uitzending volledig
afhankelijk van giften. We zijn dankbaar en verwonderd dat er op dit moment al bijna voor 25% aan
structurele steun is toegezegd. Tegelijk is er nog een weg te gaan om het gehele bedrag rond te krijgen.
We hopen dat u hierin wilt bijdragen, zodat het mogelijk is dat Willem en Lydia straks mogen dienen
onder de bevolking van Papoea Indonesië. Het is belangrijk te weten dat uw steun volledig ten goede
komt aan de voorbereiding en uitzending van Willem en Lydia. Willem blijft, zolang als mogelijk is,
werken bij zijn huidige werkgever. De financiële steun die u geeft wordt alleen gebruikt om de kosten te
dekken in de voorbereiding (zoals Bijbelschool, trainingen, etc.) en gedurende hun uitzending.
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