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 Het Paas Evangelie heeft opnieuw geklonken, met juichende toon! ‘Het is 
volbracht’, zo luidde Jezus’ roepstem. De weg naar eeuwige zaligheid is open. 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Wat krijgt met name dit laatste een 
diepe betekenis, zo tegen het licht van de huidige Covid-19 situatie in de wereld. 
We bidden u toe om vast te staan op het Woord van God, onwankelbaar. 
Temidden van mogelijke gezondheidsproblemen, dagelijks veranderende 
statistieken, praktijken, restricties en toekomstprojecties.  
 
 Voor ons betekent thuiswerken dat we weer met z’n allen hoofdzakelijk thuis zijn 
zoals dat in Papua altijd het geval was. We zitten bijna 7 dagen in de week ‘savonds 
samen aan de thee, (gespreks)tijd in overvloed! Anja draait weer volop 
homeschooling, wie had dat ooit gedacht. De laatste weken komen we eigenlijk 
alleen in de winkel voor de boodschappen. En af en toe is er een heuse run op de 
fietsen of de sportkleding, waarna we heerlijk de akkers en weilanden in de buurt 
bezoeken als we even ruimte nodig hebben. Harm werkt bij een boom- en 
plantkwekerij en is daarom elke werkdag van huis. Ondertussen komt 10 juli 
dichterbij; de trouwdatum van Tjeerd en Hanneke. Besloten is om die in ieder 
geval door te laten gaan. De feestelijke aangelegenheid kan eventueel naar een later tijdstip verzet worden als de 
huidige maatschappelijke restricties zouden worden verlengd tot juli. Zij hebben inmiddels een huurhuisje 
gevonden in Vaassen, een dorpje dicht in de buurt. Ook heeft Hanneke werk gevonden in Apeldoorn! Yuda komt 
geen aandacht tekort deze dagen. We hebben als gezin -alweer Papua stijl- zijn eerste verjaardag gevierd. Hij is 
gezond, en we zijn opnieuw in het aloude, alom bekende, veelvoorkomende stadium gekomen van eten op de 
vloer, een lege koffietafel, 7 seconden nadat iedereen klaar is met lachen ‘haha!’, fietssleutel verdwenen, ‘bah!’ 
en traphekje dicht.  

 
We blijven naar mogelijkheden zoeken voor de oprichting van een zendingshuis. 
In overleg met ons MAF TFC is er een nieuwe TFC gevormd in de buurt, met leden 
die elk hun unieke professionele achtergrond beschikbaar stellen voor dit 
project. Er is een stichting opgericht en er komt een vrij uitgebreid artikel in 
Terdege en op CIP. Daarnaast is er een website in de maak. De uitdagingen die 
we tegenkomen op het financiële vlak zorgen ervoor dat we bekendheid willen 
bereiken. Als u zich daartoe geroepen voelt willen we ook u bemoedigen om ‘het 
verhaal te delen’ bij familie, vrienden en uw kerkelijke gemeente. Daarvoor 
verwijzen wij naar eerdere rondzendbrieven. Alvast hartelijk dank! 
 
 Pieter is in februari naar het hoofdkantoor van MAF US in Nampa, Idaho (USA) 

geweest. Dat was om de Instructor Pilot Seminar te doen. Dat is een MAF-spec ifieke training, gebaseerd op het 
Amerikaanse vlieginstructeursbrevet. Dit was nodig voor het werk op de vliegschool MATC in Teuge. Na een week 
theorie, werd er gedurende 4 dagen op de Cessna 206 gevlogen, het traditionele werkpaard van de MAF door de 
jaren heen. Het is hetzelfde type als het vliegtuig wat we de eerste Papua jaren vlogen. Het is verbazingwekkend 
h oe snel alle procedures weer ‘terugkomen’, ook al heeft Pieter dit toestel sinds 2014 niet meer gevlogen. Tijdens 
deze 4 dagen worden de MAF specifieke manoeuvres geoefend zoals Terrein Vliegen en Airstrip Evaluatie, nu 

‘Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt 
standvastig, onbewegelijk, altijd 

overvloedig zijnde in het werk van de 
Heere, als die weet, dat uw arbeid niet 

ijdel is in den Heere..’ 
1 Korinthe 15:58 



echter vanaf de rechterstoel in de cockpit; een heel ander perspectief! Aan het einde van de tweede week moet 
een examen worden afgenomen van een ervaren MAF-instructeur die dan de rol van een beginnende MAF-piloot 
speelt. Het was een heel goede, leuke en waardevolle tijd! Ook niet in de laatste plaats omdat Pieter veel oude 
bekenden ontmoette, zowel bij MAF, alsook bij een trouwe ondersteunende kerk in de nabije stad Boise. De 
opgedane vaardigheden komen ten goede aan de (MAF-)piloten in opleiding aan de vliegschool in Teuge.  
 

 Afgelopen maand Maart is Pieter 
weer in Papua geweest. Met de 
bedoeling om 4 weken te vliegen in 
de dagelijkse vluchten naar de 
binnenlanden ten behoeve van de 
lokale bevolking, zoals vanouds. 
Echter, tijdens de jaarlijkse medische 
piloten keuring voor de Indonesische 
Vlieg Authoriteiten die in Papua 
werd afgenomen voorafgaande aan 
het vliegen, leek het erop dat er een 
hartprobleem kan zijn. Een aantal 
pogingen om dit te bevestigen of wel 
te ontkennen, een mis-
communicatie, een gezond (second 
opinion) hart testrapport van een 
onafhankelijke cardioloog, en 
inmiddels 10 dagen verder zat hij in 
Jakarta. Corona begon een factor te 

worden; de weg terug naar Papua was inmiddels 
afgesloten. En de vlieg-medische arts op het 
hoofdkantoor in Jakarta nam de resultaten van 
het genoemde second opinion rapport niet over. 
Sterker nog, zij meende nog meer hartklachten 
te constateren naar aanleiding van dit second 
opinion rapport. Omdat nu ook de grenzen in 
Europa dichtgingen, werd het noodzakelijk om af 
te breken en terug te komen naar Nederland, 
nadat de arts haar goedkeuring gaf om met een 
Nederlandse cardioloog verder te gaan. En nu 
staat Pieter dan op een wachtlijst bij een 
cardioloog in Nederland nadat er -begrijpelijk- werd meegedeeld dat de huidige crisis voorgaat. Dus we weten nu 
niet of er inderdaad sprake is van een medisch probleem, ook is onduidelijk wanneer daar helderheid over zal 
komen. Ook zal er de nodige cross-culturele communicatie voor nodig zijn om de Indonesische vliegmedische arts 
hetzelfde te laten denken als de Nederlandse cardioloog, en andersom. We hebben hierin veel geduld, wijsheid 
en vertrouwen nodig. En het is vooral moeilijk om geen voorbarige conclusies te maken voor de toekomst. Dat 
ging dus even iets anders dan gedacht! We vertrouwen dat God weet wat Hij doet. Nergens in de Bijbel belooft 
Hij dat ons leven over rozen zal gaan, wel belooft Hij een behouden aankomst voor degenen die op Hem 
vertrouwen.  
 
 De ATPL-theoriestudie om Europese vliegbrevetten te kunnen halen staat op 75%, en de eerste helft is al positief 
afgerond tijdens de januari-examenweek in Arnhem. Met 7 geslaagde vakken op zak is het nog 7 te gaan. Het is 
een pittige studie, die veel tijd vergt. De tweede helft zal in juli ge-examineerd worden bij leven en welzijn. 
 

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, 
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Postbus 7, 7390 AA Twello of via 055-7410017. Vermeld daarbij dat het om de familie van Dijk gaat. 
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