
 

 

Beste familie, vrienden en iedereen die ons 

steunt, 

 

We hebben hectische weken achter de rug.  

Eind april zijn we verhuisd naar ons nieuwe huis. 

We zijn blij dat het achter de rug is en ons nu  

kunnen settelen op een plek waar we hopelijk wat 

langer zullen wonen. We zijn heel blij met dit huis 

en de plaats waar het staat. Het huis is heerlijk 

praktisch. Ook is het een kinderrijke buurt en  

hebben we bijna iedere dag kinderen in de tuin 

spelen.  

Er komen vaak mensen aan de deur om hun fruit 

of varkenspoten te verkopen. Op de basis, waar 

we eerst woonden, waren geen leeftijdgenoten 

voor de kinderen, maar nu wonen we naast een 

ander MAF gezin met kinderen, wat ook weer  

gezelligheid geeft en wat goed is voor het Engels 

van Matthias. Hij vind het nog steeds grappig om 

‘ander Engels’ te praten. Dat betekend dat  

Nederlandse woorden met een Engels accent  

worden uitgesproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo! 

Een paar dagen na de verhuizing was ook de grote 

dag dat Willem voor het eerst alleen mocht vliegen 

hier in Papoea! We hadden nooit verwacht dat dit 

pas zou gebeuren twee jaar nadat we in Papoea 

aankwamen. Er speelden zoveel factoren mee 
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waardoor het er nu pas van kwam. Maar het is geen verloren tijd 

geweest. Willem is gelukkig ook vliegtuigmonteur en in de hangaar 

is er altijd genoeg werk te doen. Hij heeft leuke projecten kunnen 

doen, die zeker zo nodig waren. Ook nu zal hij beide blijven doen, 

vliegen en monteurswerk. Zoals u op de foto kunt zien werd Willem 

met flink wat water verwelkomd toen hij terug kwam van zijn eerste 

solo vlucht.  

We zijn God dankbaar voor deze speciale mijlpaal. Hij heeft  

voorzien, aan Hem al de eer! Vanaf 2006 heeft Willem hier naartoe 

gewerkt en een droom werd werkelijkheid. Nu vliegt hij regelmatig 

om zijn ervaring verder uit te breiden. 

Deze week bijvoorbeeld vloog hij een zendeling en zijn gezin naar 

Apahapsali. Deze man is jaren bezig geweest om de Bijbel te  

vertalen naar het  Yali Anggruk. De hele Bijbel is nu vertaald. Het 

werd groots gevierd in Apahapsali. MAF heeft veel vluchten  

uitgevoerd om alle Bijbels en spullen voor het feest te brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAF 

We maken nu voor de 3e keer het begin van de zomer en vakantie 

periode mee in Papoea. Inmiddels begint het tot ons door te dringen 

dat dit altijd een periode van afscheid nemen is. Veel mensen  

vertrekken voor verlof, maar ook iedere keer moet er weer afscheid 

genomen worden van mensen die definitief terug gaan. Dit jaar 

gaan er zes MAF gezinnen vanuit het MAF Papoea programma weg. 

Gelukkig blijven er drie daarvan betrokken bij MAF in Amerika. Met 

twee van hen heeft Willem veel samengewerkt de afgelopen jaren. 

Zijn vlieg supervisor en de hangaar chef. Vooral in de hangaar valt 

er een groot gat wat met de overige monteurs voorlopig opgevuld 



 

 

 

Romeinen 10: 14 - Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie 

zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? 

 

 

 Dank mee voor het feit dat Willems vlieg 

‘checkout’ voor Papoea is afgerond. 

 Dank mee voor het fijne huis waar we mogen  

wonen. 

 Dank mee dat de kinderen goed in hun vel zitten 

en we gezond zijn. 

 Dank mee voor de voorspoedige zwangerschap 

zover en dat Mariëtte zich vrij goed voelt.  

 Bid u mee voor meer vliegtuigmonteurs die zich 

geroepen voelen om hun gaven in te zetten voor 

MAF. 

 Bid u mee voor de vergunningen die MAF steeds 

nodig heeft  om te mogen vliegen in Papoea.    

 Bid u mee dat ons nieuwe visum snel zal komen 

als we verlof hebben, zodat we ook rond  

1 oktober weer kunnen vertrekken. 

 Bid mee voor een goede reis naar Nederland, een 

goed verlof en voorspoedige geboorte van ons 

derde kindje. 

Wilt u steunen?  

Steunfondsgegevens:  

NL82ABNA0577622056  

t.n.v. MAF Nederland  

o.v.v. Steunfonds Jonkers 

moet worden. We hebben hard nieuwe  

vliegtuigmonteurs nodig!   

Verlof 

Als u deze nieuwsbrief krijgt hopen we al bijna weer op 

Nederlandse bodem te zijn. We hebben er veel zin in en 

we hopen ook weer veel van jullie te ontmoeten. Kijk 

voor informatie voor ontmoetingsmomenten en  

presentaties verderop in deze nieuwsbrief of op onze 

website. U bent ook van harte welkom voor een kopje 

koffie bij ons verlofhuis in Leerbroek. Stem dat even af 

met ons, want het zou jammer zijn als u voor een dichte 

deur komt.  

Ons e-mailadres:  willemenmariette@gmail.com 

We hopen 20 juni aan te komen en begin oktober weer 

te vertrekken. De vertrekdatum hangt mede af van ons 

nieuwe visum. We moeten een nieuw visum aanvragen 

en het is niet vanzelfsprekend dat deze er ook voor  

1 oktober daadwerkelijk is. 

Matthias mag na de zomervakantie een paar weken 

naar groep 1 in Leerbroek. Hij ziet er nu al naar uit! We 

proberen op dit moment iedere dag een uurtje school te 

doen thuis. Hier geniet hij erg van. Het liefste doet hij 

iedere keer een knutselwerkje. Maar cijferspelletjes 

vind hij ook leuk. Rijmen doet hij de hele dag door,  

onder het eten of in de auto. Miriam zal haar broer wel 

missen als hij naar school gaat. Want ze spelen bijna 

altijd samen. Maar ze ziet ook erg uit naar de kleine  

baby. 

Hartelijke groet, Willem, Mariëtte, Matthias en Miriam. 

 

 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie  

Jonkers. 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 Willem & Mariëtte als  

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website 

www.maf.nl/jonkers. 

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan 

MAF Nederland, Postbus 7, 7390AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Jonkers 

gaat. 

 

Er is gelegenheid voor ontmoeting op onderstaande 

momenten:  

28 juni Presentatie HHK Apeldoorn: donderdag 28 juni 

19.45u , Victorkerk, Jachtlaan  187, Apeldoorn 

7 juli  Open Dag MAF 10.00–17.00u Vliegveld Teuge, 

Zandweg 57a, Teuge. We hopen in de ochtend  

aanwezig zijn. De TFC is met een stand de hele dag 

aanwezig. 

15 september Ontmoetingsmiddag: op zaterdag  

15 september 13.30-16.00u,  Lingedijk 76a, 4191VH, 

Geldermalsen. Presentatie om 14.45u. 

http://www.maf.nl/

