
 

...werkzaam als instructeur bij MATC in Nederland en als MAF piloot op Papoea…           

 

JAN 

2020 

RondZendbrief69. . .  
  
Zo aan het begin van het nieuwe jaar wensen we u opnieuw een voorspoedig jaar toe. Laatst werden wij bemoedigd door 
een kaart die iemand ons spontaan stuurde. Op de voorkant stond de zo bekende tekst van het lied ‘Wat de toekomst 
brengen moge, mij geleidt des Heeren hand’. Dat de Heere God jullie en ons zal geleiden dit jaar! Wat fijn om ook vanuit 
jullie als achterban meerdere kaarten te krijgen. Hartelijk bedankt. Wij hebben u allen een kaartje gestuurd. Als blijk van 
waardering hebben we handgeschreven bedankjes gedaan. Dat kostte nogal wat tijd en daarom heeft u het kaartje net 
iets te laat gehad. Maar niet minder gemeend. 

 

 We zien terug op een jaar waarin voor ons als gezin bijna 
alles is veranderd. Vorig jaar om deze tijd woonden we nog 
in Nabire, Papoea. Voor ons gezin voelt het alsof het 
inmiddels 3 jaar geleden is; een sein dat er veel is gebeurd. 
En op dit moment zitten we ook wel in de bekende ‘dip’ 
vanwege alle veranderingen. Het is op het ogenblik best 
pittig voor ons. Waren we in Papoea maar al te vaak bezig 
met hulp aan mensen die onder Gods zegen letterlijk het 
verschil mocht maken tussen leven en dood en het 
verzorgen van de noodzakelijke levensbehoeften van 
zendingswerkers, evangelisten en kerkewerkers, je mag nu 
weer van alles leren over verzekeringen, energierekeningen, 
kerkverschillen, betalingsbewijzen, loonheffing, APK-
keuring, huurcontract, enz. We zijn ook wel gewend om de 
humor van alles in te zien hoor: de vloer schrobben in 
Papoea was altijd een enorm zweetwerk waarbij menige 
steel brak. Nu heerlijk koel en het hele huis kan gedaan 
worden met dezelfde steel al kun je de plafondwaaier weer 
niet even hoger zetten om te drogen! Verhuizing naar 
Nederland, baby Yuda, nieuwe opleiding en school, nieuwe 
baan en verhuizen naar Teuge vraagt veel 
aanpassingsvermogen. Tom en Hanne hebben het naar hun 
zin op school, al duurde dat bij Hanne wat langer dan bij 
Tom. Harm heeft een tussenjaar genomen om alles eens 
goed op een rij te krijgen. Janieke en Tjeerd waren al langer 
in Nederland. Anja heeft inmiddels een oppaskindje elke 
week. Daarnaast heeft Anja een activiteit in de buurt 
georganiseerd; een zogenaamde ‘snert’-avond bracht 
meerdere buren om ons heen in gelegenheid om elkaar en 

ons rondom 
onze tafel te 

ontmoeten 
onder het 
genot van 

winterse 
erwtensoep, 

erg gezellig! 
Ook genieten 
we van de 
contacten met 
de studenten 
van de 

vliegschool. We zien er naar uit om meer te mogen 
investeren in hen, ook als echtparen, met het oog op de 
zendings(vlieg)taken die straks op hun schouders komen. De 
14 vakken vliegtheorie voor Pieter blijken erg veel en 
gedetailleerd te zijn. De examens voor de eerste ronde staan 
gepland op 13, 14 en 15 januari in Arnhem. Bidden jullie mee 
voor een goed resultaat? De tweede helft van de theorie zal 
over enkele maanden ge-examineerd worden. Deze theorie 
is een vereiste om ook legaal in Nederland te kunnen vliegen 
omdat Pieters Amerikaanse en Indonesische brevetten niet 
erkend worden in Europa. Pieter wil erg graag vlieginstructie 
kunnen geven aan toekomstige MAF piloten! Op dit moment 
kan hij alleen meevliegen als ervaringsdeskundige passagier 
in de cockpit met reeds gebrevetteerde aspirant piloten. We 
zijn samen erg blij met het feit dat God deze deuren opende. 
Op deze manier mogen we -met uw hulp- verder in hetzelfde 
werk. Dat is echt een bijzonder voorrecht voor ons. Om ons 
op deze manier in te blijven zetten in Koninkrijkswerk. 
 
 We mogen ook getuigen van Gods hulp in deze tijd. Hij is er 
bij. Dat merk je door veel dingen heen. De teksten uit de 
Bijbel, kerkdiensten, gesprekken met anderen, 
bemoedigingen, etc. Hij is onze Rots, de Onveranderlijke. Op 
God mogen wij bouwen, ook weer aan onze ‘nieuwe’ 
toekomst. Bij Hem is de uitkomst zeker, wat er ook mag 
gebeuren. Hoe zouden we falen als Hij ons niet vasthoudt! 
Zo kregen we bijvoorbeeld ook een vakantieweek in Oost-
Kapelle (zld) aangeboden, waar we heerlijk van genoten 
hebben. 

 

‘Want met U loop ik door 
een bende en met mijn God 

spring ik over een muur.’ 
Psalm18:30 



Inmiddels zijn er twee Papoea reizen achter de rug voor Pieter. Foto’s daarvan zijn te zien op onze facebook pagina. De wereld in 
Papoea is zo verschillend van die in Nederland, dat deze trips heel goed helpen in de praktijk om met de studenten van de vliegschool 
bezig te zijn. Een klein gras landingsbaantje uit de praktijk staat dan scherp op het netvlies, waardoor je veel gerichter een student 
van feedback kan voorzien over bijvoorbeeld een zojuist gemaakte landing op het brede asfalt in Teuge. Zo was er bijvoorbeeld ook 
een vliegkamp van de vliegschool in Teuge waarin we een zogenaamde ‘airstrip evaluation’ oefenden. Dat is een MAF standaard 
manier om veilig een nieuw vliegveldje te onderzoeken vanuit de lucht door er een aantal keren op steeds lagere hoogte overheen 
te vliegen. Om te kijken of het een geschikte landingsplaats blijkt binnen de MAF regels als je 
bijvoorbeeld in de praktijk met een noodsituatie te maken zou krijgen  

doordat je 

bijvoorbeeld moet uitwijken en er geen bestaand veldje meer 
beschikbaar is om te landen. Sterker nog: of je er straks ook weer kunt 
opstijgen! En Pieter had juist twee weken daarvoor zo’n airstrip 
evaluation in Papoea gedaan, ‘real life’! Deze Papoea trips blijken in de 
praktijk echt een win-win situatie te zijn. We hopen dan ook dat dit zo 
door mag gaan twee keer per jaar. We staan er beiden helemaal achter 
om deze trips te blijven doen. En het is natuurlijk ook heerlijk om weer 
even terug te zijn op Papoea en verder te mogen gaan met dierbare 
collega’s, werk en anderen!  
 
 Omdat de vliegschool in Teuge ook graag wil dat Pieter niet alleen Europees instructeur wordt, maar ook MAF-instructeur, hoopt 
Pieter daarvoor de specifieke MAF training te doen op het hoofdkantoor van MAF Amerika in Idaho, US in februari. Dat is een soort 
MAF erkenning op zijn Amerikaanse instructeurs brevet. Daarvoor wordt er weer -zoals de eerste 5 jaar in Papoea- op een Cessna 
206 gevlogen, een iets kleiner vliegtuig dan de Kodiak of de Caravan. We zijn erg benieuwd. De planning is om van 10 tot 21 februari 
daar te zijn bij gezondheid.  
 
 Tjeerd hoopt op 10 juli met Hanneke te trouwen. We zien hier erg naar uit. We hopen samen met hen niet alleen op een mooie dag, 
maar ook op een toekomst waarin God hen leidt. Zij zijn op zoek naar een woning in Apeldoorn en omgeving. Willen jullie ook hierin 
meebidden en danken?  
 
 Zoals u wellicht herinnert zijn wij bezig om een zendingshuis op te zetten. Daarvoor moet een stichting in het leven geroepen worden. 
Wij hopen uiteindelijk genoeg investeerders en donateurs te vinden om te kunnen gaan starten. We willen graag investeren in de 
gezinnen die met zending bezig zijn - zowel vóór, tijdens, alsook na de uitzending. En dat niet alleen voor MAF, maar voor zending in 
het algemeen. Zo is er bijvoorbeeld een gezin die per begin juli 2020 voor een half jaar in de buurt van Teuge willen wonen omdat 
deze persoon vlieguren op wil bouwen bij de vliegschool voordat hij kan worden uitgezonden met zijn gezin voor MAF. Een mooie 
tijd om veel gesprekken te voeren, om samen brood te bakken, yoghurt te maken, ijs te maken, zelf vlees te snijden en nog heel veel 
meer. Als wij daar een faciliteit voor zouden mogen opzetten. Eerder waren wij bezig met een boerderij in de buurt. De burgerlijke 
gemeente had inmiddels het plan voor bestemming en vergunning onder voorwaarden goedgekeurd. Ook was er een lokale 
aannemer gevonden die na het overleggen van de offerte een percentage van het totaal als investering wilde doen. Maar het is 
uiteindelijk niet doorgegaan omdat bij deze boerderij veel verbouwd zou moeten worden. En dat is vanuit investeerdersperspectief 
gezien niet rendabel. We zullen met Gods hulp verder zoeken. Ook hierin vragen we uw gebed. 

Pieter&Anja van Dijk 
Tjeerd, Janieke, Harm, Hanne, Tom en Yuda  

 
www.facebook.com/TFCvanDijk  

pvandijk@maf.org  
www.missionatc.nl  

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. 

 

P. van Dijk  
Woudweg 1 
7395 SH Teuge 
 
 Anja  06-38592208 

Pieter  06-38592220 
 

De nieuwe MAF Caravan voor Zuid-Soedan was op Teuge tijdens de doorreis van Amerika 
naar Afrika. Hier in de cockpit samen met Marco Koffeman,  directeur van MATC. 
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