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Beste familie, vrienden en bekenden,
Verlof
Op het moment dat we dit schrijven zijn we al
bijna drie maanden in Nederland. We genieten
van ons verlof, en alle Nederlandse dingen
waar we de volgende twee jaar weer zonder
moeten doen in Papoea. Het is heerlijk om
familie en vrienden dichtbij te hebben en
gewoon even een bakje te kunnen doen met
hen of een ritje op de fiets te maken door de
weilanden met een van de kinderen achterop.

Het uitgebreide assortiment en dat je niet steeds mis grijpt omdat de
voorraad op is en je maar moet afwachten of het de komende maanden
wel weer in het schap ligt. Ook viel het ons opnieuw op dat
Nederland er erg gestructureerd uitziet en is, regels in het verkeer, nette
huizen, nette straten, geen vuilnis langs de weg en strakke tuinen. Azië
ziet er veel rommeliger uit. Maar ook dat heeft z’n charmes. Op Papoea
is 17.00 uur ‘s avonds mijn favoriete tijdstip van de dag. Je ziet dan veel
mensen op straat en overal komen de eetkarretjes tevoorschijn met de
geuren die daarbij horen. Heel gezellig.
“Wat doen jullie eigenlijk deze drie maanden? Is het vakantie?” Dit is een
andere vraag die we regelmatig horen. Verlof is geen vakantie. Wel een
tijd om de contacten met familie en achterban te versterken. Daar
steken we dan ook veel tijd in. We zijn veel onderweg en hebben vaak
mensen op bezoek. We zien terug op een goedbezochte contactmiddag
en avond! Daarnaast doen we o.a. bezoeken aan de tandarts,
het MAF kantoor, Tropenkliniek voor vaccinaties, een aantal
presentaties, rijbewijzen en paspoorten aanvragen,
bankzaken en verzekeringen doornemen, boodschappenlijstjes
afwerken van spullen die we mee willen nemen voor de
komende twee jaar, enz.
Daarnaast gaan alle huishoudelijke klusjes en de zorg voor de
kinderen natuurlijk ook gewoon door. Inmiddels hebben we
een vierjarige kleuter, een tweejarige peuter en een twee
maanden oude baby. Al met al vervelen we ons eigenlijk nooit..

Ook de kinderen genieten
van veel ‘normale’ dingen: gras maaien op de
trekker of kersen en peren plukken met opa,
lekker verwend worden door de oma’s, spelen
met neefjes en nichtjes en andere kinderen die
ze leren kennen. Vooral dat iedereen
Nederlands speekt vind Matthias erg fijn.
“Was het erg wennen om weer in Nederland te
zijn?” Dit is een vraag die we vaak horen. Voor
Mariëtte voelt het erg vertrouwd, omdat we
naast haar ouders wonen waar ze ook is
opgegroeid. We waren snel weer gewend aan
het Nederlandse ritme. We kijken onze ogen
uit in de supermarkt en winkels.

Matthias is in groep 1 begonnen na de zomervakantie. Hij gaat
iedere dag met plezier naar school en komt met hele verhalen
thuis. Het is erg leuk om hem zo te zien genieten. Miriam
moest wel even wennen
nu haar speelmaatje er
niet is overdag. Maar ze
helpt mama graag en
zorgt goed voor haar
kleine zus.
Sarah
Op 7 augustus werd Sarah
geboren. Een heerlijk meisje. Wat
een zegen en wonder van God om
weer een gezond kindje te mogen
ontvangen. We genieten enorm
van haar. Ze is een hele
makkelijke en tevreden baby en
Mariëtte voelde zich al snel weer
opgeknapt. Het was bijzonder om
deze keer gewoon thuis te
bevallen en daarna kraamzorg te

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?
hebben. Na een baby in Engeland en een baby in Indonesië
gekregen te hebben, was dit heel bijzonder. We voelden ons
enorm verwend. Het is zo fijn om tijdens zo’n bijzondere
periode in je leven familie en vrienden in de buurt te hebben.
Visa
Ondanks dat we erg genieten van het verlof, hebben we ook
zin om weer terug naar Papoea te gaan. Willem heeft zin om
weer aan het werk te gaan en een ‘normaal’ ritme te hebben.
Er is veel werk en is hij gewoon hard nodig daar. Maar zoals
we in onze laatste nieuwsbrief al aangaven hangt de
vertrekdatum af van het visum. We hoopten 1 oktober te
kunnen vertrekken. Maar helaas is het visum vertraagd en
moeten we daarop wachten. Hoe lang dat zal zijn is nog niet
helemaal duidelijk.
Willem kan gelukkig werk op afstand gaan doen voor het
onderhoudsteam. We zijn blij dat hij op deze manier toch wat
kan doen om de werkdruk van het onderhoudsteam te
verlichten en werk te doen waar steeds niemand aan toe
komt. Maar het is best lastig om te wachten als je weet dat
er vliegtuigen stil staan, omdat er niet genoeg piloten zijn.
We kunnen gelukkig in ons verlofhuis blijven wonen. Het is
heel fijn dat we nu ook bij de bruiloft van Mariëtte haar broer
zijn in oktober.
We hopen onze volgende nieuwsbrief weer in Papoea te
kunnen schrijven. We weten en vertrouwen dat de Heere God
het beste weet wat goed voor ons is en alles in de hand
heeft.
In de afgelopen tijd van verlof hebben we heel veel hulp en
steun ontvangen van diverse mensen op allerlei gebied en in

Gebed– en dankpunten:
Wilt u met ons meedanken voor de voorspoedige
geboorte van Sarah en dat ze een gezonde en tevreden
baby is.
Dankt u mee voor de TFC
leden: Rutger, Jos,
Annemarie, Gerdina en Sifra, die zoveel werk verzetten
steeds.
Dank voor een goed verlof, waarin we veel contact
kunnen hebben met familie en achterban en dat
Matthias naar school kan.
Wilt u bidden voor een snel proces van het visum, zodat
we binnen afzienbare tijd weer terug kunnen naar
Papoea. Ook om rust en geduld in afwachting van het
visum.
Bidt voor onze collega’s in Papoea die veel werk
hebben, doordat er veel collega’s dit jaar zijn
weggegaan.
Bidt voor Matthias en Miriam, als er straks weer een
moment van afscheid komt, terwijl nu alles net
vertrouwd aan het worden is voor hen. Ook voor ons als
ouders, en om hen daarin te begeleiden.
welke vorm dan ook. Wij willen jullie allemaal ook via deze
weg hartelijk bedanken. We waarderen het enorm.

Hartelijke groet,
Willem, Mariëtte, Matthias, Miriam en Sarah.

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, support-bedrag 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.
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