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Beste familie, vrienden en kennissen,

Mamit

Willem kwam vandaag blij thuis. Zeven weken lang
is er gewerkt aan het ombouwen van een Cessna
Caravan. Deze kreeg een digitale cockpit. Dit is een
grote vooruitgang, want het vraagt niet alleen
minder onderhoud, maar ook de mogelijkheden zijn
zoveel meer. Ander vliegverkeer is beter in beeld en
het instrumentenpaneel is veel overzichtelijker.
Zeventien losse instrumenten zijn nu zes compacte
schermen geworden met veel meer mogelijkheden.
Voor dit project waren monteurs van het
hoofdkantoor in Amerika overgekomen. Deze zijn
inmiddels weer vertrokken. Na wat laatste
strubbelingen is het vliegtuig nu zover dat alleen de
inspecteur nog een handtekening moet zetten.
Omdat Willem een Caravan piloot is zal hij er ook
mee gaan vliegen. In het volgende jaar staan ook
de twee andere Caravans op de planning voor de
ombouw naar een digitale cockpit. Willem geniet
van deze projecten.

Een aantal weken geleden zijn we als gezin een weekend naar een
zendingsechtpaar geweest die midden in de bergen wonen. Het was
al vroeg dag voor ons op zaterdagmorgen, want in Mamit moet je al
vroeg landen voordat de wind gaat toenemen. Willem vloog ons
erheen. Het was de eerste keer dat we als gezin met hem als piloot
meevlogen! MAF stimuleert het dat we één keer per jaar als gezin
een weekend in een dorp doorbrengen waar MAF heen vliegt. Zo
kunnen we het plaatselijke zendingswerk zien en eventuele
zendingswerkers ontmoeten. Het was heerlijk om een paar dagen
even in een koeler klimaat te zijn.

We brachten twee dagen door bij Wesley en Esther. Ze werken al
vele jaren in Papoea en al jaren in Mamit. Wesley zijn ouders waren
zendelingen in Papoea in de jaren 60. Zijn vader had de drang om
het evangelie te brengen in het Yali gebied. Een afgesloten gebied
wat nog niet bereikt was door westerlingen, kannibalen waren het.
Tijdens deze poging werd zijn vader vermoord. Het is zo bijzonder
om te horen dat Wesley de moordenaars van zijn vader kon
vergeven, door hetzelfde te doen wat Jezus deed: Vader, vergeef het
hun, want zij weten niet wat ze doen. Wesley zette het werk van zijn
vader voort en heeft zelfs een aantal van de mannen die zijn vader
vermoorden gedoopt. Ze zijn al wat ouder, maar doen enorm veel
werk in Mamit. Doordat we er een paar dagen waren kregen we
door de gesprekken ook een indruk van de uitdagingen die er zijn.
Wesley geeft les op de Bijbelschool in Mamit. De vrouwen leren er
lezen, maar dat gaat erg moeizaam soms. Esther ontwikkelt boeken

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?
met verhalen uit de Bijbel in de Lani taal, de lokale taal die
daar gesproken wordt. Het zijn de enige boeken die
beschikbaar zijn in die taal. Maar het is nog een uitdaging
om de onderwijzers zover te krijgen dat ze deze ook
gebruiken bij het lesgeven.

geweest en ook dat hij iedere vliegdag weer bescherming en
wijsheid van God nodig heeft om dit werk te doen.
Hartelijke groet,
Willem, Mariëtte, Matthias, Miriam en Sarah

Een aantal jaar geleden is er een Christelijke school
gekomen in Mamit. Het onderwijs is erg slecht in de
binnenlanden van Papoea. Onderwijzers komen vaak alleen
om de toetsen af te nemen of om hun salaris op te halen.
Veel mensen kunnen dus niet lezen of schrijven en ouders
denken ook echt dat hun kinderen dom zijn. Deze SLH
school in Mamit heeft zo’n 200 leerlingen en breidt ieder
jaar een schooljaar uit. Prachtig om te zien hoe gemotiveerd
de Indonesische onderwijzers zijn om les te geven op deze

afgelegen school. Er zijn nu zo’n zeven SLH scholen in
Papoea en MAF doet al het vliegwerk daarvoor. Willem heeft
dus regelmatig de onderwijzers in het vliegtuig. Ook al het
schoolmateriaal wordt ingevlogen door MAF. Het is prachtig
om daar een schakel in te kunnen zijn.
We hadden een goede tijd in Mamit. Matthias vond het erg
leuk om buiten met de kinderen te spelen en spelletjes met
ze te doen. Miriam had het druk met alle handen van haar
blonde haar af te houden. Ze zat op een krukje en riep
steeds “no!” als er weer een hand te dichtbij kwam. Maar dat
vonden de kinderen juist een prachtige stimulans om door te
gaan.
Ik vond het indrukwekkend om mee te maken hoe Willem op
zo’n schuine vliegstrip in de bergen kan landen en opstijgen.
Dan besef je weer dat alle opleiding niet voor niets is

Dankt u met ons voor:



Mensen zoals Wesley en Esther die hun leven geven om
mensen te winnen voor Christus.



De SLH scholen die enorme impact hebben.

Wilt u bidden:


Bid voor de mensen van Mamit. Bid dat ze trouw
worden/blijven aan God en aan Zijn Woord.



Bid voor ons als gezin en voor de MAF als we een
periode van vakantie tegemoet gaan en families met
verlof gaan.



Bid voor Mariëtte om energie voor het
thuisonderwijs en de zorg voor de kinderen elke dag.

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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