
 

 

 

Beste familie, vrienden en achterban, 

Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven 

klinkt er luide kerstmuziek van verschillende  

kanten, door elkaar, door de donkere avond. Het is 

december en dan staat alles volop in het teken 

van kerst. Er zijn al kerstvieringen op het moment 

dat de maand december begint. Overal in onze 

buurt verschijnen er ‘pondok Natal’s’. Ze lijken op 

soort kerststalletjes, maar fungeren vooral als 

jeugdhonk, met kerstmuziek. Luide kerstmuziek. 

De laatste dagen begint de muziek zodra de zon 

opkomt, rond 5.15 uur en gaat het een groot  

gedeelte van de dag en avond door. Binnenkort 

gaat dat waarschijnlijk dag en nacht door. Dat 

duurt wel tot januari. Papoea’s vieren kerst  

uitbundig.  

Ja, we zijn weer in Papoea! Onze vorige  

nieuwsbrief schreven we vanuit Nederland. Op  

1 november zijn we weer in Papoea aangekomen. 

Eerst leek het erg lang te gaan duren voor we ons 

nieuwe visum zouden krijgen, maar opeens ging 

het heel snel en konden we toch snel vertrekken.  

Het was erg leuk dat we nog bij de bruiloft van  

Mariëtte’s broer konden zijn. Afscheid nemen blijft 

nooit leuk, maar we kijken terug op een heerlijk 

verlof. We hadden een voorspoedige reis en de 

kinderen deden het prima ondanks de jetlag. We  

voelen ons al weer goed gesetteld. De kinderen 
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hebben de omschakeling prima ondergaan. Matthias moest  

afscheid nemen van school in Nederland. Dat was echt jammer, hij 

had het zo naar z’n zin. Maar gelukkig accepteerde hij ook vrij  

makkelijk dat we weer weggingen. Miriam heeft de meeste moeite. 

Ze vindt het jammer dat ze niet even naar opa en oma kan lopen. 

Ze heeft het regelmatig over Nederland en vind foto’s van het verlof 

kijken ook leuk. Sarah was in Nederland al een makkelijke en  

tevreden baby en dat is ze nog steeds gelukkig. 

Werk 

Willem is net weer begonnen met vliegen. De maand november 

heeft hij in de hangaar gewerkt. Daar blijft genoeg te doen en hij 

kon direct een inspectie leiden van een vliegtuig wat een aantal  

weken in beslag nam. Begin december is hij weer begonnen met 

vliegen. Dat was heerlijk na bijna een half jaar niet gevlogen te  

hebben. De eerste vlucht bracht hij een zendingsechtpaar naar  

Silimo. Tegelijkertijd ging er een onderhoudsteam vanuit Sentani  

mee, omdat er een defect vliegtuig van MAF staat.  

Thuis 

Mariëtte is begonnen met het thuis lesgeven aan Matthias. We  

hebben van een slaapkamer een schoolkamer gemaakt. Het is erg 

leuk om te doen. Maar ook intensief naast de andere kinderen en 

het huishouden. Gelukkig is er nog een Nederlands MAF gezin met 

Een ‘Bakar Batu’  feest dat gehouden werd bij het kerkje voor 

ons huis. Een feest waar hele varkens in een put in de grond 

met kokend hete stenen gaar gestoofd worden. 



 

 

 

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? 

 

Dankt u mee dat we een goed verlof en een voorspoedige 

reis terug naar Papoea hadden. Ook voor het feit dat we 

snel weer ons ritme te pakken hadden.  

We zijn dankbaar dat het visum, hoewel iets vertraagd, 

toch vrij snel is uitgegeven.  

Bid mee voor energie voor het lesgeven van Matthias. 

Dank dat het goed gaat tot nu toe en Mariëtte en Matthias 

er allebei van genieten.  

Bid voor de mensen in Papoea in de komende periode van 

Kerst. Bid voor een werkelijk gezegend Kerstfeest. 

Dankt u mee voor Gods zorg over ons allemaal in het  

afgelopen jaar. God is goed. 

Bid voor MAF, als organisatie. We werken voortdurend in 

wisselende omstandigheden. 

En bid voor ons dat we als christen Zijn Licht mogen laten 

schijnen aan iedereen om ons heen in alle  

omstandigheden. 

Wilt u steunen?  
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een jongen in hetzelfde schooljaar als Matthias. Nu doe 

ik twee ochtenden en de andere moeder ook twee  

ochtenden in de week en krijgen de jongens samen les. 

Zo is het goed te doen en voor de jongens ook gezelliger 

dan alleen. Miriam doet gezellig mee en Sarah slaapt 

gelukkig nog veel. We gebruiken een lespakket van de 

Wereldschool en hebben de maand november over het 

thema herfst gewerkt. Matthias vond het een leuk  

thema, want dat hoort echt bij Nederland en daar was 

hij druk met het verzamelen van beukennootjes,  

kastanjes e.d. Hier hebben we niet echt herfst. Het is zo 

rond de 35 graden met af en toe een koelere dag als 

het regent.  

Met de kinderen werken we een boekje door tijdens de 

Advent periode. Advent, de komst van de Heere Jezus. 

Het is iedere keer weer een wonder om te zien hoe in de 

Bijbel alles toewerkt naar de komst van de Heere Jezus. 

Hij kwam om ons te redden! We wensen iedereen een 

gezegend kerstfeest.  

We willen iedereen bedanken voor alle steun in het  

afgelopen jaar, op welke manier dan ook. Voor de  

praktische hulp tijdens ons verlof. Daarnaast ook voor 

uw financiële steun. We zijn erg dankbaar dat de  

begroting door MAF gesteld gehaald is dit jaar.  

We beseffen dat we zonder uw giften ons werk hier niet  

zouden kunnen doen .  Heel hartel i jk  dank! 

 

1 Johannes 4 : 9, 10 Hierin is de liefde van God aan ons  

geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld  

gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de 

liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons 

liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 
 

Hartelijke groet,  

Willem, Mariëtte, Matthias, Miriam en Sarah 

 

Van de TFC 

We willen een ieder die de vlees-, bloemen-, en  

chocoladeletteractie heeft gesteund hartelijk bedanken. De 

totale opbrengst is bijna 3,000 euro!  

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. 

http://www.maf.nl/

