
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Beste familie, vrienden en kennissen, 
 
Een medewerker bij MAF loopt snel naar het vliegtuig dat geparkeerd staat op de 
parkeerplaats voor de hangaar in Wamena. “ Kun je nog even wachten? Er is een 
patiënt die naar Sentani moet. Ze zijn nu de formulieren aan het regelen. Het zou fijn 
zijn als ze met je mee kan.” Piloot Joyce Lin stapt uit het vliegtuig. Met de 
coronamaatregelen is alles er niet gemakkelijker op geworden. Ook zij moet naar een 
speciaal kantoor waar haar temperatuur gemeten wordt om te testen voor corona. 
Maar God regeert. Het vluchtschema van deze dag verloopt al helemaal anders dan 
verwacht. Dat ze onverwachts in Wamena moest stoppen om bij te tanken is dus niet 
voor niets. Ze moest hier volgens Zijn plan blijkbaar een patiënt ophalen.  
 
Een half uur later zitten er achter de piloot twee passagiers in de Kodiak. Polina en haar 
man Mios zijn op weg naar het ziekenhuis in Sentani. Ze hebben al een aantal weken 
doorgebracht in het ziekenhuis van Wamena. Bij de geboorte van hun eerste kind, een 
dochtertje, is er een gezwel ontdekt bij Polina en de dokter in Wamena kan haar niet 
helpen. Ze zal naar Sentani moeten om daar een behandeling te krijgen. Hun dochtertje 
blijft achter bij oma die voor haar zal zorgen. God bestuurde het zo dat er vandaag 
opeens een vliegtuig naar Wamena kwam dat hen mee kan nemen.  
Eenmaal in Sentani aangekomen blijkt de medische zorg ook hier niet toereikend te zijn. 
Het duurt lang voordat er een afspraak bij de dokter gemaakt kan worden. Pas na een aantal weken krijgen ze het bericht 
dat het gezwel een snelgroeiende en kwaadaardige tumor is. Op Papua zijn daarvoor geen medische hulpmiddelen 
beschikbaar. Een medische evacuatie naar Jakarta is ook niet mogelijk. Juist vandaag, bij het schrijven van deze brief, kregen 
we het bericht dat Polina overleden is. Vanwege de coronamaatregelen kan haar lichaam niet naar Wamena worden 
teruggevlogen. Wat een verdriet voor haar man, de familie en haar moeder Ketina, de groenteverkoopster die we hier 
allemaal goed kennen.  

 
Joyce Lin 
God werkt in wegen die voor ons soms onbegrijpelijk zijn. Dat hebben we de 
afgelopen weken ervaren. Hierboven hebben we het verhaal geschreven van 
Polina die door collega Joyce Lin naar Sentani werd gevlogen. God gebruikte 
Joyce hiervoor. Polina is er niet meer, maar ook onze collega Joyce Lin is door 
haar hemelse Vader thuisgehaald. Velen van jullie hebben waarschijnlijk in de 
krant het bericht van het ongeluk gelezen. Op 12 mei vertrok Joyce in een Kodiak 
van Sentani met een lading schoolmaterialen en medische hulpmiddelen naar 
de post Mamit. Twee minuten na het opstijgen gaf 
ze een noodsignaal en is het vliegtuig in het meer 
bij Sentani neergekomen. Joyce heeft dit ongeluk 
niet overleefd. Een grote schok voor ons team. We 
zijn nog steeds erg verdrietig. In de vorige 

nieuwsbrief schreven we juist nog over de training die Kees haar de afgelopen maanden heeft 
gegeven. In maart mocht ze voor het eerst zelf op pad. Ze deed het werk met veel plezier en 
toonde echt betrokkenheid bij de mensen die ze mocht dienen. Hoewel we Gods wegen niet 
begrijpen, vertrouwen we op Zijn wijsheid en goedheid. Jezus zegt: “Wie in Mij gelooft, die 
heeft het leven, al ware hij ook gestorven”. Met die zekerheid in ons hart hebben we het 
lichaam van Joyce in Sentani begraven. We vragen uw gebed allereerst voor haar familie in de 
Verenigde Staten. Zij konden niet bij de begrafenis zijn en moeten het verlies van hun dochter 
en zus op afstand verwerken. Daarnaast vragen we ook uw gebed voor het MAF-team hier op 
Papua om na deze zware klap verder te gaan.   
Kees vloog dezelfde dag naar Sentani om te helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal. 
Samen met de Indonesische raad van verkeersveiligheid wordt er gezocht naar antwoorden op 
de vragen hoe en waarom het ongeluk kon gebeuren. Na twee weken kwam Kees weer terug 
naar huis werkt nu op afstand verder. Veel mensen zijn betrokken bij het onderzoek en het zal 
nog wel een poosje duren voordat dit is afgerond. We bidden of er duidelijkheid mag komen.  

‘Kostbaar is in de ogen van de HEERE de 
dood van Zijn gunstgenoten.’  

Psalm 116:15 
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Langda 
Kees is net thuisgekomen van zijn werk wanneer de telefoon gaat. Mantri 
(verpleger) Etem wil hem even spreken. Heeft Kees gehoord van de onrust die 
er in Langda is? Een oude vete tussen twee dorpen schijnt weer leven 
ingeblazen te zijn en vorige week zijn er huizen op de post verbrand. Zou MAF 
er naartoe kunnen vliegen om wat mensen te brengen? Kees kijkt wat 
bedenkelijk, want in deze tijd van coronacrisis mogen er geen mensen van en 
naar de posten gevlogen worden, behalve medisch personeel als dat nodig is. 
Hij begrijpt het probleem wel. Vlak voor de coronamaatregelen zijn veel 
predikanten van de posten naar Wamena gekomen voor een kerkvergadering. 
Die konden echter niet teruggevlogen worden. Nu het in Langda flink uit de 
hand gelopen is, is het nodig dat er een aantal gezaghebbende mannen naar 
toegaan. Zij kunnen de zaak uitzoeken en de gemoederen sussen. Er wordt 
overleg gepleegd met de lokale overheid. Valt er toch niet iets te regelen? 
Twee dagen later mogen er dan toch drie predikanten naar Langda gevlogen 
worden. Ze ondergaan een gezondheidstest en vertrekken naar Langda. Na 40 
minuten vliegen kunnen de passagiers de post uit de ramen van het vliegtuig 
van boven bekijken. Hoe erg is de schade? De zwartgeblakerde plekken op de 
post zijn goed te zien. Drie plaatsen die herinneren aan het feit dat daar nog 
niet zo lang geleden huizen zijn afgebrand. De landing wordt ingezet en enkele 
minuten later kunnen de passagiers uitstappen. Kees maakt een praatje met 
Bani, wiens huis in vlammen is opgegaan. Er klinkt bitterheid door in zijn 
woorden. Hij is alles kwijt. Gelukkig zijn er geen dodelijke slachtoffers te 
betreuren, maar het zal wel weer even duren voordat de rust is weergekeerd.  

 
Afscheid nemen 
De plannen voor het komende half jaar waren gemaakt. De kinderen zouden 
als afscheid een muscial met elkaar opvoeren. In april stond een 
kampeerweekend op het programma. In mei het afscheid met de expats van 
Wamena, in juni een verkoping en dan in juli ons uiteindelijke afscheid met 
collega’s van MAF, waarbij Joël en Marijne aanwezig zouden zijn.  
Het loopt allemaal anders. De mens wikt, maar God beschikt. Inmiddels zijn 
de activiteiten vanwege het virus afgelast en bekijken we wat er in de 
maanden juni en juli nog mogelijk is. Een aantal andere collega’s vertrokken 
hals over kop voordat het eiland Papua op slot ging en verschillende collega’s 
kunnen niet naar Papua terugkeren nu er geen visa’s worden afgegeven. De 
komende weken zal duidelijk worden of het nog mogelijk is voor Joël en 
Marijne om naar Wamena te komen. We vinden het jammer dat we geen 
afscheid kunnen nemen op een manier die we graag gewild hadden, maar we 
proberen dit ook in de handen van de Heere te leggen. Het is zoeken naar 
wegen die wél bewandeld kunnen worden. Begin augustus hopen we in 
Nederland aan te komen en daar ons ‘nieuwe leven’ in Waddinxveen op te 
pakken.  
 
Hartelijke groeten,  Kees & Elsbeth, Marijne, Joël, Tirzah en Aron Janse 
 
 
 
 

Kees en Elsbeth Janse 

MAF Sentani 

Sentani 99352 

Papua, Indonesia 

E-mail: kjanse@maf.org 
 

Corona in Wamena 
 

‘ Ik ga deze morgen toch maar weer een 

keer naar de markt. Wie weet kan het 

volgende week niet meer. Een voorraad 

voor de komende twee/drie weken in huis 

hebben is dan  wel verstandig. ‘ 

Het coronavirus gaat ook Papua niet 

voorbij. Hoewel de besmettingen niet snel 

oplopen en er in Wamena ook nog geen 

doden zijn geregistreerd, heeft de lokale 

overheid wel allerlei maatregelen genomen. 

Er mogen geen mensen de vallei in of uit. 

Dat betekent dat MAF geen passagiers-

vluchten kan doen. Medische goederen 

brengen en informatie verstrekken aan de 

mensen in het binnenland is wel iets wat we 

kunnen doen.  Ook zijn alle piloten en 

medewerkers van MAF op het virus getest. 

Tot nu toe is er niemand van MAF besmet.  

Daar zijn we dankbaar voor. Er is ook nog  

geen totale lockdown in de stad, al gaan 

daar wel geruchten over rond. De 

informatievoorziening is soms wat moeilijk. 

Door de stad rijden omroepwagens om de 

mensen naar huis te sturen of de nieuwe 

maatregelen om te roepen, maar die zijn 

niet altijd goed te horen. Officieel moeten 

de winkels en de markt om 2 uur sluiten en 

de mensen mogen dan de straat niet meer 

op. We proberen afstand te houden van 

mensen en binnen die beperkingen te doen 

wat nog kan en mag. Een aantal collega’s 

heeft het lokale ziekenhuis geholpen met 

beschermingsmiddelen en mondkapjes voor 

de lokale bevolking. Toch blijft het moeilijk 

om in deze cultuur te doen wat het wijste is.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.maf.nl/
mailto:kjanse@maf.org


 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Janse. 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 Kees & Elsbeth 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. Vermeld daarbij dat het om de familie Janse gaat.  
Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Zending Gereformeerde Gemeente.        

 

Hulp gevraagd!   
 
Beste nieuwsbrieflezer,  
 

We hebben uw hulp nodig. We zien de laatste tijd een sterke afname van financiële steun voor het 
steunfonds van Kees en Elsbeth Janse. Ongetwijfeld speelt corona hierin een rol, waar uiteraard 
meerderen financieel zijn getroffen door de gevolgen van corona. We zien dat er een fors tekort 
ontstaat in de begroting van Kees en Elsbeth. Dit terwijl ze juist deze zomer hopen terug te keren naar 
Nederland en deze terugkeer extra kosten met zich mee brengt. Op meerdere manieren willen we ons 
als TFC inzetten om dit tekort op te lossen. Helaas is het opzetten van acties voor een TFC in deze tijd 
nauwelijks mogelijk. Wel willen we een dringend beroep doen op u als betrokkenen bij het werk van 
Kees en Elsbeth. 

Het werk in Gods Koninkrijk heeft ook op Papua steeds door kunnen gaan. We zijn dankbaar voor uw 
betrokkenheid en bijdrage aan het werk van MAF. We hebben al die jaren op uw trouwe steun kunnen 
rekenen en zijn nooit tekort gekomen. Het is daarom dat we u durven vragen om zo mogelijk een 
(extra) gift. Mogen we op uw hulp rekenen om het verblijf van Kees en Elsbeth en hun gezin op Papua 
af te ronden en hun terugkeer goed te kunnen regelen?  

Wij hopen als TFC dat u het belang hiervan inziet en het werk financieel blijft of extra wilt 
ondersteunen. Zo mogelijk ook na hun terugkeer wanneer Kees voor MAF actief blijft. Mocht u 
nog vragen hebben, aarzel niet met de TFC contact op te nemen. Dat kan via tfcjanse@gmail.com 
of via 06-20429864.  

Bij voorbaat onze hartelijke dank,  

 

Klaas-Jan van Heeringen (voorzitter) 
Paul Büdgen (penningmeester) 

 

PS.1. Bent u zelf financieel getroffen door de crisis, dan is deze oproep vanzelfsprekend niet aan u 
gericht. 

PS.2. U kunt uw eventuele eenmalige gift overmaken op het gebruikelijke rekeningnummer 
IBAN: NL20ABNA 0537544518 ten name van MAF, onder vermelding van TFC Janse.  
Als u een periodieke overschrijving overweegt of uw bestaande periodieke overschrijving wilt 
verhogen, kunt u een mailtje sturen naar adres@maf.nl  
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