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Goed nieuws! 
 In de afgelopen maanden zijn er heel wat veranderingen opgetreden voor ons. We willen graag met jullie delen dat we 
een baby verwachten! Dit goede nieuws moest wel even een plek vinden om eerlijk te zijn. Maar dat was alleen omdat 
we dit niet hadden verwacht. De Heere God heeft ons weer blij gemaakt met een nieuw kindje. De zwangerschap 
verloopt goed. Als alles goed blijft gaan, hopen we eind maart onze baby hartelijk te verwelkomen in ons gezin.  
 
Veranderingen 
 Al geruime tijd begonnen wij ons af te vragen wanneer de tijd zou komen dat we terug zouden keren naar ons ‘paspoort-
land’. Welke dingen gaan daarin een beslissende rol spelen? Toen we in 2003 de Bijbelschool deden was er een opdracht 
om een mission statement te schrijven, een document waarin we vastlegden wat volgens ons belangrijk is. Binnen de 
organisatie MAF is er ook ruim de gelegenheid geweest om hier goed over na te denken. Om het samen te vatten vinden 
wij dat God op de eerste plaats staat. Daarna komt gezin, en op de derde plaats komt werk en/of bediening. Daar hebben 
we ons altijd aan proberen te houden. Dan heb je te maken met uitdagingen in het gezin die veroorzaakt worden door het 
werk wat je doet. Deze uitdagingen zijn we niet uit de weg gegaan, we hebben naar oplossingen gezocht die deze drie 
prioriteiten op z'n plaats hielden. We danken God dat Hij in alles voorzag. Zo hebben we lange tijd een 
onderwijsvrijwillig(st)er gehad om te helpen in de scholing van de kinderen, behalve in de laatste 2 jaar. Nu zouden Hanne 
en Harm in 2019 naar Nederland gaan verhuizen in verband met hun onderwijs. Harm voor het examen HAVO, Hanne voor 
klas 3 VO. Dat is met 14 jaar te jong om op eigen benen te staan. Daarom vinden wij dat er nu niet langer sprake is van een 
gezonde uitdaging voor ons gezin die door bediening en werk veroorzaakt wordt, maar van een situatie waarbij het niet 
wijs zou zijn voor het onderwijs voor onze opgroeiende kinderen om langer in Papua te wonen. Daarom hebben we het 
besluit genomen om naar Nederland te verhuizen. En omdat goede medische zwangerschaps- en geboortezorg in Papua 
een uitdaging zijn, gecombineerd met het feit dat regelen van een Nederlands paspoort voor onze baby wel 2 maanden 
kan duren, lopen we grote kans te laat te zijn voor Harms examen in mei als we de baby in Papua zouden krijgen. Wij hopen 
daarom in januari onze Papua tijd af te sluiten en naar Nederland te verhuizen.  
 
 U begrijpt dat er op dit moment erg veel geregeld moet 
worden, vooral door onze TFC. We doen ons best om niet 
overweldigd te raken. Wat bovenaan staat is dat we de 
Heere God danken voor alles wat Hij heeft gegeven. Het 
vlieg-, zendings- en kerkenwerk in Papua is nog lang niet 
klaar. Daarom geloven we dat God daar Zelf voor zal 
zorgen. Wat Zijn Hand begint, zal Hij ook afmaken. Gelukkig 
hangt dat niet van ons af, wat zouden we falen! Daarom 
ook dringend vanaf deze plaats: er zijn IT technici, vliegtuig 
technici en piloten nodig voor Papua! We zijn bezig 
afscheid te nemen van een dierbare plek met dierbare 
mensen en dierbaar werk. En afscheid nemen is moeilijk en 
bitterzoet. Laten we vooral letten op wat God heeft gedaan 
en Hem daarom loven en prijzen! We hebben inmiddels 
vrede over dit besluit gekregen.  
 
 Mocht het voor ons soms zo gevoeld hebben in eerste 
instantie, ons leven stopt niet na Papua. God is trouw 
geweest in alle jaren. Daar willen we dankbaar aan 
terugdenken. De afgelopen weken heeft de Heere God Zijn 
Woord vaak gebruikt in ons dagelijks leven om ons eraan 

te herinneren te geloven. Alleen geloven. Dat wensen we 
ook jullie toe. Hem te vertrouwen. Elke dag. Ook voor onze 
toekomst.   
 
 Daar willen we u namelijk ook over schrijven. Al is het nog 
niet concreet, er beginnen zich al wel duidelijke lijnen te 
vormen waarin we Gods leiding mogen ervaren en die we 
graag met jullie delen. We hebben meerdere keren contact 
gehad met MATC, een Nederlands Mission Aviation 
Training Center. Dat is een door ex-MAF piloten opgerichte 
vliegschool in Teuge. 'Training with Purpose' is het motto 
van deze school, er is sprake van een duidelijke intentie om 
meer te doen dan alleen het technisch trainen van piloten. 
Er worden zendingspiloten opgeleid, getraind en begeleid. 
Wij zouden daar allebei graag in mee willen werken. In 
eerste instantie Pieter als vlieginstructeur, maar later 
samen ook meer. De directeur van deze vliegschool heeft 
ons na een aantal gesprekken laten weten dat ze dit graag 
zouden willen. Deze school is de ‘Preferred Training 
Provider’. Dat wil zeggen dat als iemand uit Europa graag 
MAF piloot wil worden en daarom contact opneemt met 

‘Ken Hem in al uw wegen, en 
Hij zal uw paden recht 

maken.’ 
Spreuken 3:6 



een MAF kantoor, dat deze persoon het advies krijgt om de 
vliegopleiding bij MATC in Teuge te doen. De school is aan 
het groeien en er zijn meer instructeurs nodig. Deze 
(internationale) studenten verblijven dan ook regelmatig 
voor een langere tijd in Teuge. We willen dat Pieter niet 
alleen in technische vliegtraining bezig zal zijn, maar dat we 
samen in vorming en begeleiding van deze studenten een 
goede bijdrage mogen geven in de voorbereiding voor het 

zendings(vlieg)werk. Het is ons verlangen om ervaringen 
door te geven. En op die manier nu het zendings(vlieg)werk 
niet de rug toe te keren, maar juist op een andere manier 
te helpen bevorderen vanuit Nederland. En het wordt al 
helemaal heerlijk om te bedenken dat we in de toekomst 
misschien betrokken mogen zijn bij de voorbereiding en 
training van mensen die uiteindelijk in Papua zullen wonen 
en werken. Wie weet zelfs in Nabire!  

 
 Als we onze visie willen gaan omzetten in praktijk, lopen we tegen uitdagingen aan. Niet verwonderlijk natuurlijk. Gelukkig 
horen deze obstakels weer onder de eerder genoemde ‘gezonde uitdagingen’ en niet onder ‘onwijs om door te gaan’. 
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan verhuizen naar Teuge (en omstreken). Op dit moment ziet het er naar uit dat we 
eerst in Kapelle hopen te verblijven, om vervolgens te verhuizen in de zomervakantie 2019. Er is overwogen om direct naar 
Teuge te verhuizen vanuit Papua, maar om verschillende redenen is dat niet haalbaar op dit moment. Ook zal Pieter 
opnieuw naar school moeten, omdat zijn Amerikaanse en Indonesische vliegbrevetten niet geldig zijn in Europa. Het is de 
verwachting dat de ATPL theorie studie en het omzetten van de brevetten ongeveer een jaar in beslag gaan nemen voordat 
we op een punt hopen aan te komen aan het werk te gaan als vlieginstructeur bij MATC. Dit laatste is namelijk legaal gezien 
onmogelijk zonder Europese vliegbrevetten. Inmiddels zijn er ook gesprekken met MAF Nederland geweest, waarin 
duidelijk wordt dat MAF Nederland niet alleen positief staat tegenover deze ontwikkeling, maar deze ook concreet wil gaan 
maken in samenwerking met MATC. Wij vragen hierin uw blijvend gebed en ondersteuning. 
 
Het werk gaat door 
 Maikel is een jongen die vlak bij ons woont in Nabire. Hij heeft malaria gehad. Dit 
is verkeerd gegaan en heeft zijn hersenen beschadigd. Anja heeft veel gedaan om 
functies te helpen herstellen. We hebben een speciale wandelwagen voor hem 
kunnen krijgen in Nederland. Zijn ouders waren erg blij toen we deze stoel daar 
brachten. Bij dezen danken we ook Nel Bijnagte uit Kapelle en de ‘Ichthus 
vakantiereizen’ die hierin van aanpakken wisten! 
 
 U heeft vast gehoord van de natuurramp op het eiland Sulawesi, 1750 km bij ons 
vandaan. MAF was bij een van de eerste groepen hulpverleners ter plaatse. We 
hebben samen met twee andere organisaties een hulp programma opgezet met 2 
Kodiaks en 1 helikopter. Er is bijvoorbeeld een dorpje met 5000 inwoners ontdekt 
die volledig van de buitenwereld zijn afgesloten door het natuurgeweld. Er was 
daar nog 1 week mondvoorraad aanwezig... Het begint ernaar uit te zien dat deze 
Disaster Relief een aantal maanden door zal gaan. Pieter staat op de lijst van MAF piloten voor Sulawesi. Er is een kans dat 
hij naar Palu zal gaan voor 1 of 2 weken. Wij vragen uw gebed.  
 
 Er kwam een echtpaar uit Amerika, beiden tandarts. Via de Global Health Organisation waren zij naar Daboto gestuurd om 
daar een weekje te werken. Na een succesvolle week vlogen zij met ons naar Nabire. Onze collega kwam op het idee om 
hen te vragen om onze MAF werknemers te helpen. Tandheelkunde is nog steeds een luxe verschijnsel hier. Ons MAF 
kantoor veranderde in een tandarts praktijk met Brian en Heather als vertalers. Na een aantal uren waren al onze werkers 
geholpen; 15 kiezen getrokken. Een van onze werkers vertelde ons dat hij nu na 9 jaar af is van pijn aan die kies… 
 
 Anja wil graag een drie daagse Bijbel training doen met de jeugdvereniging en de kinderen van de kerk. Het thema zal zijn 
‘Jozef en de geestelijke wapenrusting’, vanuit het boek Genesis en de Efeze brief. Vrijdag en zaterdag is er les en toerusting, 
zodat de jeugd zondag op de zondagschool les kan geven over dit onderwerp aan de kinderen van de gemeente. Wilt u 
meebidden voor deze training? We hopen dat in de maand november te doen. Wilt u ook meebidden dat de JV gemotiveerd 
zal blijven voor Bijbelonderzoek en training, ook als we verhuizen?  
  
 We vragen ook uw gebed voor de familie Marx, onze collega’s waar we meer dan 7 jaar intensief mee hebben mogen 
samenwerken. We hebben hen het afgelopen verlof in Nederland een lange week bij ons in huis gehad! Daar zien we 
dankbaar op terug. Ons vertrek betekent dat zij voorlopig alleen op de MAF basis in Nabire zijn. Een hartelijke groet,    
   

  Pieter en Anja van Dijk 
Tjeerd(NL), Janieke(NL), Harm, Hanne, Tom en ??? 

 
Kijk foto’s op www.facebook.com/TFCvanDijk  

pvandijk@maf.org  
 
 

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

 
De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie van Dijk. 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 Pieter & Anja 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 of via 055-7410017. Vermeld daarbij dat het om de familie van Dijk gaat. 


