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RondZendbrief66. . .  
 Na een voorspoedige reis zijn we vorige maand weer in Kapelle aangekomen. 
Deze reis was de beste die we hebben gehad; tijdens de bijna 15 uur vliegtijd van Jakarta naar Amsterdam hadden we 
meerdere stoelen tot onze beschikking. Dat betekent dat je kunt slapen, wat we dan ook gedaan hebben. Dat zorgde 
ervoor dat we deze keer geen nare jetlag hebben gehad. We werden door familie opgehaald op Schiphol en na een blij 
weerzien wachtte ons een heerlijk huis. De TFC en velen van u hebben een steentje bijgedragen. Dankuwel! Met de 
zwangerschap gaat het heel goed, we zijn rijk gezegend. We kijken uit naar de komst van de baby eind maart als alles 
goed mag gaan. 
 
 ‘Papa, de mensen in Nederland lopen allemaal zo snel!’, ‘Kijk eens, hier kan je gewoon melk kopen!’, ‘Zo bibbers koud…’, 
‘De kinderen kunnen lekker naar school’, ‘De dominee kon ik nu helemaal verstaan, hij sprak gewoon Nederlands.’ Dit 
zijn zo wat uitspraken die de laatste tijd aan de Smokkelhoekweg in Biezelinge te horen waren. Het is heerlijk om weer 
bij familie, vrienden en gemeente te zijn. Deze keer niet op verlof, maar echt terug verhuizen. Afscheid nemen van 
dierbare mensen, een dierbare plaats en dierbaar werk is heftig, niet leuk en onvermijdelijk. Daarin doen zich gelukkig 
geen ongewone dingen voor in ons gezin, maar het zal nog wel even duren voordat we ons meer Nederlands voelen.  
 
Terugkomavond 
 We mogen terugkijken op een fijne terugkomavond in de thuisgemeente 
in de Petrakerk te Kapelle afgelopen 13 februari. Deze avond was voor ons 
georganiseerd omdat we nu niet op verlof zijn, maar repatriëren. Het was 
heel goed om open met elkaar, in interview-stijl, te bespreken wat ‘terug 
gaan naar je paspoortland’ na 17 jaar met je doet. En wat de 
toekomstplannen zijn. Dit hebben we erg gewaardeerd en het hielp ons in 
het verwerken. Mocht u daar interesse in hebben, dan kunt u deze avond 
terugluisteren op kerkdienstgemist.nl.  
 
Jongerenweekend 
 Tijdens de evaluatie over het Bijbelstudieweekend met de jeugd in Nabire, waar we de vorige keer over schreven, bleek 
dat de geschiedenis van Jozef uit Genesis 37 t/m 50 de jongeren aan het denken had gezet. We hadden dit naast de 
geestelijke wapenrusting gezet die we vinden in Efeze 6. Één van de jongeren vertelde in de groep dat het hem had 
bemoedigd om te zien dat Jozef een langetermijnvisie had; ‘Jullie hebben mij wel verkocht als slaaf, maar de Heere heeft 
het gebruikt om een groot volk in het leven te houden’. De kortetermijnvisie zou Jozef hebben aangespoord tot wraak 
op zijn broers. De langetermijnvisie leidde tot vergeving! We mogen terugkijken op een goed Bijbelstudieweekend.  
 
Wat nu? 
 De in de vorige rondzendbrief genoemde duidelijke lijnen 
m.b.t. ons toekomstige werk hebben zich verder en 
duidelijker doorgezet. Omdat er veel verandert, zetten we 
het in deze alinea voor u beknopt op een rij. Al langere tijd 
hebben we gezocht naar toekomstmogelijkheden en zijn 
daardoor in contact gekomen met MATC 
(http://missionatc.nl/), een (zendings)piloten 
opleidingscentrum in Teuge. Deze school is opgericht en 
wordt beheerd door ex-MAF piloten. Elke nieuwe piloot in 

Europa die zich aanmeldt om door MAF geselecteerd te 
worden krijgt het advies van MAF om op deze school de 
vliegopleiding te doen. Deze internationale school is nog 
jong en groeit op dit moment. Het is de bedoeling dat 
Pieter hier aan het werk gaat als vlieginstructeur om 
nieuwe zendingsvliegers een goede basis te kunnen geven 
die gebaseerd is op praktijkervaring. Ook Anja zal zich 
bezighouden met de voorbereiding van deze mensen, en 
richt zich daarin op de niet-technische kant. Daarbij valt te 
denken aan het realistisch houden van verwachtingen, 

‘Uw geloof heeft u behouden; ga heen in 
vrede.’ 

Lees Lukas 7:36-50 

https://kerkdienstgemist.nl/media/1663524-Terugkombijeenkomst-Fam-Van-Dijk
http://missionatc.nl/
http://missionatc.nl/


doordenken over roeping en besluitvorming, en allerlei 
praktische zaken die teveel zijn om op te noemen 
(daarover hebben we meer visie gekregen die op dit 
moment teveel is om over te schrijven). Nadat dit allemaal 
was besloten en de verhuisdatum bekend was, werden we 
door 3 onafhankelijke broeders in het geloof erop gewezen 
dat het goed zou zijn dat Pieter actief blijft als piloot in 
Papua. Dit helpt niet alleen het plaatselijke MAF 
programma, ook blijft het zo bijdragen aan een betere 
praktijkgerichte voorbereiding van toekomstige 
piloot(gezinnen). Alle betrokken partijen zijn met elkaar in 
contact om dit alles goed doordacht in praktijk te brengen. 
We zijn erg blij te kunnen melden dat MATC een 
arbeidscontract heeft aangeboden per 1 juni a.s. Daarbij is 
het belangrijk te melden dat de financiële middelen om dit 
contract te kunnen uitvoeren uit ons gebruikelijke 
steunfonds bij MAF Nederland zullen komen.  
 
 MAF Nederland staat geheel achter dit plan en 
ondersteunt het van harte. Ook zijn wij op gesprek geweest 
bij de ZGG (Zending Gereformeerde Gemeenten) waarin 
werd aangegeven dat ook zij door willen gaan met 
financiële ondersteuning. Na de Heere zeggen we hen 
daarvoor hartelijk dank. Wij gaan dus met Gods hulp door 
met ditzelfde zendingswerk, zij het dan nu vanuit 

Nederland en door 
anderen te trainen in 
plaats van zelf te 
vliegen. Daarnaast 
hoopt Pieter per jaar 2 
keer een maand in 
Papua te blijven vliegen 
als vanouds. Het MAF 
vliegwerk op Papua en 
in tal van andere 
landen is nog lang niet 
klaar! Als wij op deze 
manier onze bijdrage 
mogen leveren, hopen we dat we in de toekomst een 
aantal piloten op het zendingsveld mogen brengen. Dan 
bereiken we menselijkerwijs gesproken meer dan wanneer 
we zelf in Papua zouden blijven wonen. Wij willen u dan 
ook van deze plaats niet alleen van harte bedanken voor al 
uw (financiële) ondersteuning, maar ook eerlijk vragen uw 
ondersteuning onveranderd door te laten gaan. U hoeft 
daarvoor niets te veranderen. Wij blijven ook de 
nieuwsbrieven sturen. De TFC blijft doorgaan met hun 
taken, al hoeven ze geen verlofhuis meer te regelen… iets 
waar ze na veel ervaring erg goed in zijn! 

 
 De praktische kant van 
de zaak betekent voor 
ons dat Pieter inmiddels 
aan de studie is omdat 
geen van de 
Amerikaanse en 
Indonesische brevetten 
geldig zijn binnen 
Europa. Om een lang 
verhaal kort te houden: 
hij moet terug naar 
school voor zowel 
theorie als praktijk. 
Vliegles geven op een 
Nederlands vliegtuig in 
Teuge met alleen 
Amerikaanse papieren is 

een overtreding voor de wet. Hierin hebben we geen keuze. We verwachten dat dit 
maximaal een jaar in beslag gaat nemen. De theorie kan thuis gedaan worden. We 
hopen in Augustus te verhuizen naar Gelderland om samen het nieuwe schooljaar daar te 
beginnen en zodat Pieter dan ook bij de genoemde vliegschool eerst zelf als student aan de slag zal 
gaan. Wij vragen u of u mee wilt bidden voor woonruimte in de buurt van Teuge.  
 
 We begrijpen dat deze brief veel informatie bevat die tot vragen leidt. We willen u bemoedigen om niet alleen de eerder 
genoemde terugkomavond in de Petrakerk te beluisteren, maar ook direct met ons daarover de spreken. We staan u 
graag te woord.   

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

 www.facebook.com/TFCvanDijk  
kijk foto’s op de website! 

ons werk 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. 
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